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Nie śledzą prognoz pogody
WYDARZENIE: Wielkimi krokami zbliża się kolejna Zielona Szkoła nad Bałtykiem. W tym roku pierwsza grupa 
siódmoklasistów wyruszy nad polskie morze już w poniedziałek 2 września. – Ponieważ wyjeżdżamy w pierwszym 
dniu nauki szkolnej, z nauczycielami spotkaliśmy się jeszcze przed wakacjami, dziś zaś wszystko jest już praktycznie 
zapięte na ostatni guzik – zapewnia Wanda Folwarczna, kierowniczka pierwszego turnusu Zielonej Szkoły. Szkołę 
tradycyjnie organizuje Kongres Polaków w RC. 

Witold Kożdoń

W tym roku w pierwszej 
grupie nad Bałtykiem 
będą wypoczywali 

uczniowie sześciu polskich szkół 
podstawowych: z Czeskiego Cieszy-
na, Karwiny, Hawierzowa, Lutyni 
Dolnej, Suchej Górnej i Gnojnika. 
120-osobowa grupa powróci nad 
Olzę 14 września rano. Tego samego 
dnia wieczorem nad polskie wybrze-
że wyruszy drugi turnus Zielonej 
Szkoły. Jego kierowniczka Elżbieta 
Wania będzie miała pod opieką 114 
uczniów z czterech szkół: z Trzyńca, 
Wędryni, Bystrzycy i Jabłonkowa. 
Ta grupa powróci do domów 26 
września. 

– Dodatkowo, by wypoczy-
nek nad Bałtykiem przebiegł 
sprawnie i bezpiecznie, o całość 
będzie dbało w trakcie każdego 
turnusu 13 osób. Będą to nie tylko 
nauczyciele, ale również wolonta-
riusze oraz osoby odpowiedzialne 
za opiekę zdrowotną – mówi Aneta 
Roszka z Kancelarii Kongresu Po-
laków w Republice Czeskiej.

We wrześniu młodzież zamiesz-
ka po raz drugi w Domu Wczaso-
wym Vis w Jastrzębiej Górze. Obiekt 
znajduje się w spokojnej dzielnicy, 
niedaleko zarówno centrum miej-
scowości, jak i przepięknej, klifowej 
plaży. Obok komfortowych pokoi 
uczestnicy Zielonej Szkoły będą 
mieli do dyspozycji salę konferen-

cyjną, salę kolumnową, plac 
zabaw, boisko do piłki nożnej czy ką-
cik gier. Jak co roku siódmoklasiści 
odwiedzą Władysławowo, Gdańsk i 
Sopot, zobaczą Westerplatte, Oliwę, 
fokarium na Helu, popłyną statkiem 
do Gdyni, wybiorą się na wycieczkę 
do Łeby, przespacerują się po rucho-
mych wydmach Słowińskiego Parku 
Narodowego, odwiedzą „Lisi Jar” w 
Nadmorskim Parku Krajobrazowym 
oraz latarnię morską Rozewie.

– Przed rokiem względy finanso-
we zmusiły nas do zmian w progra-
mie Zielonej Szkoły, teraz jednak sy-
tuacja wróciła do normy. W efekcie 
w tym roku nasza młodzież dodat-
kowo ponownie odwiedzi skansen 
w Szymbarku i Muzeum Kaszub-
skie w Kartuzach – informuje Ane-
ta Roszka, która w tym tygodniu 
robiła ostatnie „przedbałtyckie” 
zakupy. – Kupiliśmy m.in. pomoce 
dydaktyczne, które będą wykorzy-

stywane podczas organizowanych 
w Jastrzębiej Górze zajęć i konkur-
sów dla dzieci – stwierdza. 

W Kancelarii Kongresu Polaków 
w RC przekonują, że wielką atrakcją 
Zielonej Szkoły jest również możli-
wość plażowania nad morzem. Dla-
tego o jej sukcesie obok atrakcyjne-
go programu niezmiennie decyduje 
pogoda. W Kongresie zapewniają 
jednak, że nie śledzą jej prognoz. 

– Przed rokiem jedna z naszych 

grup miała wielkiego pecha, bo przez 
całe dwa tygodnie na polskim wy-
brzeżu było bardzo brzydko. Nawet 
rejs po Zatoce Gdańskiej nie doszedł 
wówczas do skutku, bo fale były za 
wysokie. Mamy jednak nadzieję, że 
w tym roku będzie lepiej, zwłaszcza 
że pierwsza grupa wyjeżdża już 2 
września – mówi Aneta Roszka.

Uczestniczką feralnego turnusu 
była m.in. Wanda Folwarczna. Mimo 
to, ona także zapewnia, że nie śle-
dzi jeszcze prognoz pogody. – W ze-
szłym roku aura faktycznie nam nie 
sprzyjała. Tyle że wyjechaliśmy dość 
późno, a wracaliśmy dopiero 4 paź-
dziernika – wspomina i dodaje, że 

Zaolziacy widzieli wówczas nad 
Bałtykiem nawet śnieg i grad. 

– W tym roku więc nic gorszego 
spotkać nas chyba nie może. Ale 

bez względu na aurę Zielona Szkoła 
to dla naszych dzieci zawsze wielkie 
wydarzenie. Uczniowie są poza do-
mem, przebywają w gronie rówie-
śników, a przy okazji poznają wiele 
nowych rzeczy. Niektórzy są nad 
morzem po raz pierwszy i bywają 
zaskoczeni, bo zdarza się, że wyobra-
żają je sobie zupełnie inaczej. Pobyt 
nad Bałtykiem to zawsze wielka fraj-
da dla dzieci, dlatego cieszę się, że 
wszystkie chcą i mogą jechać. Cieszę 
się również, że Zielona Szkoła trwa 
już tak długo – mówi Folwarczna. 

Dodajmy, że Zielona Szkoła zo-
stała dofinansowana między inny-
mi przez Konsulat Generalny RP w 
Ostrawie.  

Zdjęcia: NORBERT DĄBKOWSKI (4), WITOLD KOŻDOŃ (3)

Świat muzyki 
i słowa 
Stanisława Hadyny
• Pod takim tytułem Zarząd Główny 
PZKO wraz z Kongresem Polaków 
organizuje uroczystość wieńczącą na 
Zaolziu Rok Stanisława Hadyny, czy-
li rok bieżący, ogłoszony na Śląsku 
z okazji 100-lecia urodzin naszego 
Wielkiego Rodaka z Karpętnej. 
Jej świadkiem będzie 21 września 
„Kasowy”, a zatem Dom PZKO w 
Mostach koło Jabłonkowa. Więcej 
na stronie 3. Fot. ARC
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Do napisania poniższego komentarza skłoniła mnie rozmowa 
z redaktorem naczelnym naszej gazety, Tomaszem Wolffem, 

który w plastyczny sposób zrelacjonował mi wizytę na meczu 
piłkarskim w Bielsku-Białej. Wybrał się po raz pierwszy z synem 
na stadion, a jak wiadomo, wszystko, co przeżywamy w życiu po 
raz pierwszy, pozostaje w pamięci na długo. Nie wiem, czy ranga 
rywala, którym w pojedynku z Podbeskidziem była Stal Mielec, 
tak rozwydrzyła kiboli gospodarzy, tak czy owak 9-letni chłopak 
w trakcie 90 minut meczu nasłuchał się tylu wyzwisk i wulgary-
zmów, że gdyby potrafił to spisać na kartce papieru, to potrzebo-
wałby grubego zeszytu. Młody Maksymilian jeszcze nie umie pisać 
długich elaboratów, ale uszy niczym dyktafon nagrywały wszelkie 
szumy. A w mojej głowie odżyły wspomnienia, również te z ostat-
nich dni. 

„Pomysłowość” kiboli na stadionach piłkarskich nie zna granic. 
W Bielsku-Białej na szczęście ograniczono się do werbalnej agresji, 
ale nie zawsze tak jest. W Opawie podczas ostatniego meczu ze 
Zlinem niezadowoleni pseudokibice o mało co nie zlinczowali sę-
dziów, w Pradze wracający do Ostrawy kibole Banika wylali swoją 
złość na straży pożarnej, a wcześniej na… beczkach z piwem, które 
rzucali w stronę kibiców Sparty. Jeden z kiboli Banika ukrywający 
się pod pseudonimem Trevorinho FCB pożalił się na Twitterze, 
zarzucając policji zbyt brutalną akcję odwetową. „Mam nadzieję, 
że włodarze Banika w odpowiedni sposób zareagują na brutalną 
interwencję policji na stadionie Sparty. Oberwały też dzieci, któ-
re zlano pałami” – napisał anonimowy poeta tłumu. Faktycznie, 
oberwały. Warto jednak wczuć się w rolę interweniującego poli-
cjanta, którego ze wszystkich stron osaczają młokosy w kapturach, 
z szalikami zasłaniającymi całą twarz. Przedział wiekowy kiboli 
Banika i Opawy waha się w granicach 8-50 lat. Tak, nawet ośmio-
latkowie są członkami gangów penetrujących piłkarskie stadiony 
tylko z jednego powodu: by dać upust swoim frustracjom. Zawsze 
zastanawiałem się, dlaczego akurat futbol – dla mnie najpiękniej-
szy sport planety – przyciąga jak magnes na stadiony najbardziej 
agresywnych osobników. I do dziś nie znalazłem odpowiedzi na 
swoje pytanie. Na pewno głównym powodem nie jest „psychologia 
tłumu”, którą lubi się posiłkować wielu wykształconych psycho-
logów i socjologów. Bo gdyby tak było, to petardami i wyzwiskami 
kibice szastaliby również na lekkoatletycznej Lidze Diamentowej 
czy amerykańskiej lidze baseballu MLB.   

Janusz Bittmar 
bittmar@glos.live
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DZIEJE SIĘ W REGIONIE

KARWINA
Rozpoczął się remont 
domu seniora w Nowym 
Mieście. Jego celem jest 
zwiększenie komfortu 
pensjonariuszy. Po re-
moncie, który ma się 
zakończyć we wrześniu 
przyszłego roku, placów-
ka będzie mogła przyjąć 
25 nowych lokatorów, 
którzy zamieszkają w 
wygodnych jedno- i dwu-
osobowych pokojach z 
własną łazienką i WC. 
Nowością będzie też 
nowoczesna winda ewa-
kuacyjna. Województwo 
Morawsko-Śląskie, które 
jest organem założyciel-
skim nowomiejskiego 
domu seniora, przezna-
czyło na remont 45 mln 
koron. 20 mln koron do-
łożyło państwo.  
 (sch)

LUTYNIA DOLNA
Do tej pory w miejscowej 
polskiej szkole podsta-
wowej uczniowie pierw-
szego stopnia uczyli się 
w jednej łączonej klasie. 
Od nadchodzącego roku 
szkolnego dojdzie do 
zmiany. Jak poinformo-
wała dyrektorka, Sabina 
Suchanek, powodem 
otwarcia dwóch klas jest 
większa liczba uczniów. 

Do klas 1.-5. będzie 
uczęszczało bowiem 
27 dzieci. W jednej 
klasie łączonej będą 
pierwszo- i drugokla-
siści, w drugiej ucznio-
wie pozostałych 
roczników pierwszego 
stopnia. 
 (sch)

TRZYNIEC
Łąka pełna kwiatów 
oraz kwitnące drzewo to 
dwa motywy fototapet, 
którymi dyrekcja Szpitala 
Trzyniec postanowiła 
udekorować ściany 
głównego korytarza dru-
giego oddziału chorób 
wewnętrznych. Jak bo-
wiem słusznie zauważyła, 
korytarz szpitalny jest 
pierwszym miejscem, z 
którym styka się pacjent 
przywieziony na oddział, 
a często właśnie jego 
wystrój bywa traktowany 
po macoszemu. Motywy 
przyrodnicze w szpitalu 

pozytywnie oddziałują 
zarówno na pacjentów, 
jak i osoby odwiedzające 
je oraz personel. 
 (sch)

WĘDRYNIA
Mieszkańcy będą mogli 
od przyszłego miesiąca 
korzystać z bezpłat-
nych porad prawnych. 
Poradnictwa w zakresie 
wszystkich dziedzin 
prawa będzie udzielać 
Kancelaria Adwokacka 
Czudek, Sikora i Partne-
rzy przy współpracy z 
Urzędem Gminy. Praw-
nicy będą dyżurowali w 
gminnej sali posiedzeń 
w każdy pierwszy ponie-
działek miesiąca w godz. 
15.00-17.00. (sch)

WĘDRYNIA

LUTYNIA DOLNA

KARWINA

TRZYNIEC

W I A D O M O Ś C I

piątek

sobota

niedziela

dzień: 21 do 24 C 
noc: 17 do 15 C 
wiatr: 1-3 m/s

dzień: 22 do 26 C 
noc: 20 do 18 C 
wiatr: 1-3 m/s

dzień: 26 do 29 C 
noc: 20 do 18 C 
wiatr: 1-3 m/s

DZIŚ...
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sierpnia 2019

Imieniny obchodzą:  
Apolinary, Róża
Wschód słońca: 5.45
Zachód słońca: 19.50
Do końca roku: 130 dni
(Nie)typowe święta:
Europejski Dzień Pamięci 
Ofiar Nazizmu i Stalinizmu
Przysłowia: 
„Gdy księżyc w Pannie 
o grzmoty, pięćdziesiąt 
dni pluszczą słoty”

JUTRO...

24
sierpnia 2019

Imieniny obchodzą:  
Bartłomiej, Bartosz, Jerzy
Wschód słońca: 5.46
Zachód słońca: 19.48
Do końca roku: 129 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Windowsa
Przysłowia: 
„Bartłomiej ukazuje, jaka 
jesień następuje”

POJUTRZE...

25
sierpnia 2019

Imieniny obchodzą:  
Ludwik, Luiza, Patrycja
Wschód słońca: 5.48
Zachód słońca: 19.46
Do końca roku: 128 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień polskiej żywności
Przysłowia: 
„Gdy na Luizy ładnie, 
śnieg późno spadnie”

POGODA

Fot. pixabay.com

PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ...

• Ważne, żeby nie wpaść w błoto. Václav Klaus w roli premiera RC z wizytą na 
zaolziańskich dołach.  Fot. WIESŁAW PRZECZEK

Sansanee Sahussarungsi
ambasador Tajlandii w Polsce 

CYTAT NA DZIŚ

•••

Dostrzegamy duży potencjał 

Polski w dziedzinie nowych 

technologii

Pożegnania  
on-line

Nowa rubryka pojawi się dziś na 
naszej stronie internetowej: 

www.glos.live. To „Pożegnania”. 
Jak sama nazwa wskazuje, będzie-
my w niej publikować nekrologi 
osób, które zakończyły ziemską 
wędrówkę. – Świat nieustannie 
pędzi do przodu. Żeby nam nie 
uciekł, czasami musimy podejmo-
wać decyzje, które na pierwszy rzut 
oka mogą się wydawać dla niektó-
rych nie do końca zrozumiałe. Od 
dziś nekrologi, które ukażą się we 
wtorkowym i piątkowym wydaniu 
papierowym, będzie można zna-
leźć także na stronie internetowej. 
Nieraz było bowiem tak, że czytel-

nik odstępował od informowania 
o pogrzebie, bo ten miał się odbyć 
przed ukazaniem się gazety. Teraz 
będzie to można zrobić – wyjaśnia 
Tomasz Wolff, redaktor naczelny 
„Głosu”.

Jeżeli chodzi o przyjmowanie 
nekrologów, nic się nie zmieni. 
Nadal można to robić osobiście w 
redakcji (Czeski Cieszyn, ul. Strzel-
nicza 28, od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach pracy sekretariatu) 
oraz wysyłając e-maila na adres: 
info@glos.live.

Mamy nadzieję, że naszą decy-
zję przyjmą państwo ze zrozumie-
niem.  Redakcja

Świat muzyki i słowa 
Stanisława Hadyny

Dokończenie ze strony 1

21 września w „Kasowym” o 
godz. 16.30 rozpocznie się 

koncert, wypełniony artystami 
Zespołu „Śląsk”, kapelami i śpie-
wakami z Istebnej, skąd przyjadą 
„Wałasi” – kapela znana i renomo-
wana, oraz dwie grupy wokalne 
–„Leszczynianie” – surowi chłopi 
śpiewający po starodawnemu, a 
także „Istebnianki” – paniczki po-
pisujące się takim samym archa-
icznym śpiewem. Takich właśnie 
głosów poszukiwał w naszych gró-
niach Stanisław Hadyna, kiedy pe-
netrował je na początku lat 50. ub. 
wieku w towarzystwie Jury spod 
Grónia i red. Władysława Oszeldy. I 
znalazł je, i dzięki nim poleciało w 
świat „Helokanie”, sławiące naszą 
ziemię na wszystkich kontynen-
tach. Dodajmy, że do powyższych 
wykonawców dołączy trio Wałach 
– Golec – Żupański, prezentujące 
muzykę inspirowaną folklorem. 
Wszak Profesor Hadyna także ucie-
kał się do takich właśnie zabie-
gów stylizacyjnych, dzięki którym 
powstał np. „Ondraszek”, epicka 
pieśń, która do końca świata będzie 
roznosić hyrę beskidzkiej ziemi. A 
co my zaoferujemy słuchaczom? 

Nasze wypróbowane kapele „Lip-
ka” i „Polynica”, którą wzmocnią 
wspaniałymi głosami paniczki z 
Mostów. To tyle o świecie muzyki. 
A co ze światem słowa?

Ten będzie spoczywał na bar-
kach dyr. Karola Suszki, który z 
pewnością wzruszy słuchaczy sło-
wami prozatorskimi i poetyckimi 
samego Jubilata i tych, którzy o 
Nim pisali pod wrażeniem Jego 
dokonań. Będą też krótkie rozmo-
wy z córką samego Mistrza Hadyny 
i tymi, którzy Go pamiętają bądź 
jako członkowie Zespołu, bądź jako 
przyjaciele, koledzy, wielbiciele 
Jego talentu. Całość zaś będzie 
spłatał Andrzej Niedoba, którego 
w razie potrzeby będą wspierać po-
stronni, m in. D. Kadłubiec.

Atrakcyjność imprezy wzmoc-
ni zapewne fakt, że po koncercie 
organizatorzy zapraszają na spo-
tkanie towarzyskie przy wzmian-
kowanych kapelach i nie pustych 
stołach. 

Kolejna radosna wiadomość jest 
ta, że wstęp jest darmowy jednak 
za okazaniem zaproszenia, które 
można zdobyć w ZG PZKO oraz w 
mosteckim Kole PZKO.  (r) 

• Rubrykę „Pożegnania” znajdziecie na dole strony internetowej www.glos.live. 
Fot. ARC

Pierwszy dzwonek 
z poślizgiem
Uczniowie odliczają dni dzie-

lące ich od końca wakacji, 
jednak nie wszędzie pierwszy 
dzwonek zabrzmi już 2 września. 
W polskich szkołach w Gnojniku i 
Mostach koło Jabłonkowa nauka 
rozpocznie się z tygodniowym po-
ślizgiem. 

Polska podstawówka im. Jana 
Kubisza w Gnojniku rozpocznie 
nowy rok szkolny w poniedziałek, 
9 września. Powodem jest remont 
posadzek na szkolnych koryta-
rzach, którego nie udało się ukoń-
czyć w planowanym terminie. 
– Niestety ze względów technolo-

gicznych w pewnym momencie 
ekipa remontowa była zmuszona 
przerwać prace i mogła je wznowić 
dopiero w tym tygodniu – tłuma-
czy Tadeusz Grycz, dyrektor pod-
stawówki.

Na początku września normal-
nie będzie za to pracowało gnojnic-
kie przedszkole. Również świetlica 
szkolna będzie czynna w godzi-
nach 6.30 do 16.30 przede wszyst-
kim z myślą o uczniach pierwszego 
stopnia. Wszelkie bliższe informa-
cje na ten temat są dostępne pod 
numerem telefonu 725-701-696. 

Inauguracja nadchodzącego 

roku 
szkolne-
go przesunie 
się również w Mo-
stach koło Jabłonkowa. – Polska 
podstawówka rozpocznie naukę 9 
września, natomiast czeska szkoła 
jeszcze tydzień później. Powodem 
są prace remontowe – poinformo-
wał wczoraj „Głos” Andrzej Niedo-
ba, wójt Mostów koło Jabłonkowa. 
 (wik)

11
raz odbędzie się na Trójstyku niecodzienne wydarzenie religijne. W najbliższą 
sobotę, 24 sierpnia o godzinie 10.00, wierni z Czech, Polski i Słowacji zgromadzą 
się tam na wspólnej Mszy Świętej Trzech Narodów. Zostanie ona odprawiona w 
języku polskim pod przewodnictwem biskupa Piotra Gregera z diecezji bielsko-ży-
wieckiej. Dla odmiany homilię wygłosi biskup František Lobkowicz, zwierzchnik 
diecezji ostrawsko-opawskiej. Uroczysta procesja na Trójstyk wyruszy sprzed 
kościoła św. Cyryla i Metodego w Herczawie o godz. 9.00. Na XI Mszę Św. Trzech 
Narodów zapraszają diecezje ostrawsko-opawska, bielsko-żywiecka i żylińska, a 
także gminy Herczawa, Istebna oraz Czerne.  (wik)

Po trzech miesiącach niepewności wszystko 
wskazuje na to, że czeskie Ministerstwo 
Kultury będzie miało wreszcie swojego 
szefa. Socjaldemokraci po nieprzyjętej przez 
prezydenta RC, Miloša Zemana, nominacji 
Michala Šmardy zaproponowali, by na 
czele resortu stanął były minister spraw 
zagranicznych, poseł z ramienia ČSSD, 
Lubomír Zaorálek (na zdjęciu).

Beata Schönwald

Do nominacji Zaorálka tym razem 
nie mają obiekcji ani premier, 
Andrej Babiš, ani prezydent. Jego 

rzecznik, Jiří Ovčáček, zapowiedział, że 
głowa państwa przyjmie kandydata na 
ministra w poniedziałkowe popołudnie 
w zamku w Lanach. Przewodniczący 
ČSSD, Jan Hamáček, skwitował ten fakt 
stwierdzeniem, że przecież już we wto-

Kandydat na  ministra pochodzi 
z Ostrawy

rek wyraził przekonanie, że tym ra-
zem nie będzie żadnego problemu 
z mianowaniem zaproponowanego 
przez siebie kandydata na stanowi-
sko ministra kultury.

Sprawa nominacji Lubomíra Za-

orálka jest jednak o tyle ciekawa, 
że były minister spraw zagranicz-
nych początkowo nie był zwolen-
nikiem udziału socjaldemokratów 
w mniejszościowym rządzie z ru-
chem politycznym ANO. Według 
Hamáčka, zrozumiał jednak, że 
skoro ČSSD weszła w ten projekt, 
teraz należy zrobić wszystko, żeby 
odniósł on sukces.

– To doświadczony polityk, 
skuteczny przewodniczący Izby 
Poselskiej i minister spraw zagra-
nicznych. Jestem przekonany, że 
poradzi sobie z kierowaniem re-
sortem kultury. Jego zadaniem bę-
dzie stabilizacja resortu po długim 
okresie niepewności co do kierun-
ku, w którym ma zmierzać – zazna-
czył szef socjaldemokratów.

Nominacji Zaorálka nie sprzeci-
wiają się przedstawiciele najwięk-
szych czeskich instytucji kultural-
nych podlegających ministerstwu. 
– Lubomír Zaorálek to profesjo-
nalny polityk z długoletnim do-
świadczeniem. Sądzę, że resortem 
kultury może kierować dobrze i 
efektywnie – powiedział np. dla 
agencji ČTK dyrektor Czeskiej Fil-
harmonii, David Mareček. 

Jeżeli dojdzie do mianowania 
Zaorálka na ministra kultury, 
stanie się to dosłownie „za pięć 
dwunasta”. Rokowania szefów 
poszczególnych resortów z mi-
nister finansów, Aleną Schillero-
wą, w sprawie przyszłorocznego 
budżetu dawno już bowiem są w 
toku.  

Lubomír Zaorálek urodził się w Ostrawie. Po ukończeniu studiów na Wydziale 
Filozofii Uniwersytetu Jana Evangelisty Purkyně w Brnie podjął pracę drama-
turga w ostrawskim studiu Telewizji Czechosłowackiej. Był współzałożycielem 
Forum Obywatelskiego w Ostrawie, a od 1996 posłem parlamentu. W latach 
2002-2006 stał na czele Izby Poselskiej, w latach 2014-2017 pełnił funkcję mi-
nistra spraw zagranicznych w rządzie Sobotki.

Historia i sztuka  
dla seniorów
Czeska historia i sztuka będą 

tematami tegorocznych wy-
kładów, które Uniwersytet Ostraw-
ski będzie realizował w ramach 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Zgłoszenia w formie elektronicznej 
można składać za pośrednictwem 
strony internetowej uczelni do 8 
września.

W przypadku osób zaintereso-
wanych dokształcaniem się w tej 
formie nie ma znaczenia wcześniej 
zdobyte wykształcenie. Warun-
kiem, który należy spełnić, jest 
wiek emerytalny. Prócz tego chętni 
muszą uiścić opłatę w wys. 800 ko-
ron na jeden cykl i rok akademic-
ki. Studia trwają cztery semestry i 
obejmują 24 wykłady. 

Pierwszy z dwu proponowanych 
cyklów będzie ukierunkowany na 
sztukę. W ramach wykładów pod 
wspólną nazwą „Miłośnicy sztuki – 
kolekcjonerzy – mecenasi” będzie 
mowa o kolekcjach sztuki władców 
czeskich, szlachty i Kościoła. Słu-

chacze dowiedzą się m.in., dlacze-
go w XIX wieku kolekcjonowanie 
dzieł sztuki stało się tak bardzo 
modne, jaką wartość przedstawiały 
poszczególne zbiory, a także które 
z nich stały się łupem wojennym i 
które udało się odzyskać.

Z kolei cykl wykładów histo-
rycznych pn. „Społeczeństwo na 
ziemiach czeskich w przemianach 

czasu” skupi się na takich zagad-
nieniach, jak księstwa śląskie oraz 
zachodzące w nich zmiany de-
mograficzne, ekonomiczne, kul-
turalne i społeczne, genealogia i 
heraldyka szlachty oraz tożsamość 
kobiet w kontekście kulturalnym i 
religijnym z odniesieniem do na-
szego regionu. 

 (sch)
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ANKIETA

E-mail: danuta.chlup@glos.live  
Pisząc do nas, podaj swój wiek, klasę i adres szkoły, do której uczęszczasz

Prosimy o nadsyłanie listów o objętości do 2000 znaków ze spacjami.

Obóz to głównie zabawa
Czy wiecie, że w szkole też można przeżyć fajny wakacyjny tydzień? Nie wierzycie! Nie szkodzi. Ja też miałam 
wątpliwości, dopóki we wtorek nie przekroczyłam progów polskiej podstawówki w Lutyni Dolnej, gdzie w tym 
tygodniu odbywał się pierwszy w historii szkoły obóz językowy. 

Beata Schönwald

Ten obóz to eksperyment. 
Nie mamy doświadczeń z 
lat poprzednich – przyzna-

ła zaraz na początku dyrektorka 
szkoły, Sabina Suchanek. Nauczy-
cielka Alicja Brych dodała z kolei, 
że zanim się wzięła za przygoto-
wanie programu zajęć, najpierw 
musiała znaleźć odpowiedź na 
zasadnicze pytanie: – Jak przygo-
tować obozowe zajęcia, które od-
bywają się na terenie szkoły, żeby 
dzieciom nie kojarzyły się z nią, 
ale z wakacjami? 

– Doszłam do wniosku, że w tej 
sytuacji wszystko trzeba zrobić w 
formie zabawy, żeby dzieci przez 
cały czas dobrze się bawiły, żeby 
nie odczuwały jakiegoś przymusu. 
Dlatego niemal na każdym kroku 
im podkreślam, że mogą się śmiać, 
hałasować, że tutaj nikt ich nie bę-
dzie oceniał, najwyżej mogą otrzy-
mać nagrodę za jakieś wyjątkowe 
poczynania – zdradziła obozowe 
„know how” pani Alicja. Jako osoba 
odpowiedzialna za zajęcia języko-
we odbywające się w dużej mierze 
w szkole przy stolikach, musiała się 
mieć na baczności, żeby wakacyjny 

duch towarzyszył wszystkim obo-
zowym poczynaniom.

Wbrew pozorom nie było to takie 
trudne, bo w programie przewidzia-
no też sporo zajęć ruchowych, nad 
którymi czuwał emerytowany wu-
efista Zbyszek Letocha, a także wy-
cieczki. Pierwsza, przedpołudniowa 
wyprawa prowadziła we wtorek do 
miejscowej farmy ekologicznej, co 
później wiązało się z gotowaniem 
budyniu z prawdziwego krowiego 
mleka. Na środę z kolei przewidzia-
no całodzienną wycieczkę w Beski-
dy, do parku zabaw w Białej. 

W dolnolutyńskim obozie języko-
wym, który już dziś dobiega końca, 
uczestniczy 22 dzieci. Większość 
stanowią dzieci w wieku 6-7 lat, 
najstarsi to trzecio- i czwartoklasi-
ści. – Na obóz zaprosiliśmy również 
przedszkolaki, które po wakacjach 
rozpoczną naukę w pierwszej kla-
sie. Uważam, że może im to ułatwić 
start w szkole, bo dzięki obozowi 
oswoją się z budynkiem oraz za-
poznają się ze starszymi kolega-
mi – przekonywała Suchanek. Jak 
dodała, w obozie uczestniczą nie 
tylko dzieci związane z dolnolutyń-

ską polską podstawówką. Jest też 
kilkoro dzieci z niedalekiej polskiej 
szkoły w Orłowej-Lutyni oraz troje 
uczestników z zewnątrz. – Wiele 
dzieci pochodzi z rodzin miesza-
nych lub czeskich. Dlatego śmiało 
mogę powiedzieć, że to prawdziwy 

obóz językowy. Dzięki pani Alicji, 
która mieszka w Polsce, poprawny 
współczesny język polski brzmi tu-
taj od rana do popołudnia – podkre-
śliła dyrektorka. Dodajmy, że obozy 
językowe to pomysł Stowarzyszenia 
Młodzieży Polskiej w RC.  

Jak dzieciom podoba się na obozie?  
Same nam o tym opowiedziały. 

TADZIO 
VAVERKA,  
PSP Lutynia 
Dolna, kl. 2
W poniedziałek mie-
liśmy gry, zabawy i 
współzawodnictwa. 
Chętnie tu przychodzę.

JULIA MORAGA 
DELGADO,  
PSP Czeski 
Cieszyn, kl. 2
Dzisiaj szliśmy na farmę 
obejrzeć krowy. Było 
ich bardzo dużo. Wi-
dzieliśmy też cielęta.

KAROLINA 
DUDZIK, 
Ostrawa, kl. 3
Na tym obozie wszyst-
ko mi się podoba. 
Naprawdę nie potrafię 
powiedzieć, co najbar-
dziej.

• Dzięki wtorkowym zajęciom przy 
stolikach, dzieci przypomniały sobie, co 
przeżyły na farmie krów. 
Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD

REKLAMA

GL-505

 Powiedzieli »nie« dla  
»starych dobrych czasów«
W wielu miejscach w RC odbywały się wczoraj mityngi upamiętniające inwazję wojsk Układu Warszawskiego na 
Czechosłowację w 1968 roku oraz ofiary demonstracji z sierpnia 1969 roku. Również w Trzyńcu wspominano 
tamte wydarzenia oraz protestowano przeciwko powrotowi „starych dobrych czasów”.

Beata Schönwald

Chociaż spotkanie na trzy-
nieckim rynku T.G. Masary-
ka zwołano na godz. 18.00, 

jeszcze kilka minut przed jej wybi-
ciem plac świecił pustkami. Wkrót-
ce jednak zaczęły się pojawiać po-
jedyncze osoby. Rodzina Brannych 
z Kocobędza stanowiła pod tym 
względem wyjątek.

– Przyszliśmy razem z dziećmi 
i wnukami. Cała nasza rodzina 
ma jasny pogląd na te sprawy i 
nie zmieniamy go w zależności od 
tego, skąd wieje wiatr – zaznaczył 
w rozmowie z „Głosem” Edward 
Branny. – Śledzimy, co dzieje się 
w kraju i uważamy, że należy w 
jakiś sposób wyrazić dezaproba-
tę wobec władzy państwowej. W 
przeciwnym razie dalej będzie ro-
biła to, co jej się podoba – dodał. 
Branny jako nastolatek był naocz-
nym świadkiem manifestacji na 
placu Wacława sprzed 50 lat. Tak 
się złożyło, że akurat w sierpniu 
1969 roku spędzał z rodzicami i 
bratem urlop w Czechach. Wybra-
li się również do stolicy. Pamięta 
gaz łzawiący, apele wzywające de-
monstrantów do opuszczenia Pla-
cu Wacława oraz funkcjonariuszy 
biegających z pałkami. 

Lepiej zapalić świeczkę 
W środowej manifestacji na trzy-
nieckim rynku Masaryka wzięło 
udział ok. 25 osób. Ci, którzy się 
zjawili, mówili o kulejącej promocji 
tego wydarzenia. Nikt nie rozwie-
sił ulotek, zaproszenia pojawiły 
się tylko na Facebooku. Poza tym 
niespecjalnie dopisała też pogoda. 
Wieczór był chłodny i dżdżysty. 

– Słaba reklama to jedna sprawa, 
druga to ta, że ludzie już chyba 
zrezygnowali i nie chcą się anga-
żować – zastanawiała się nad po-
wodami niskiej frekwencji Marcela 
Kovaříkowa z Czeskiego Cieszyna. 
– Ważne jednak, że przynajmniej 
ktoś się zjawił, bo jak stwierdził 
Konfucjusz, „lepiej zapalić świecz-
kę, niż przeklinać ciemność”. My 
jesteśmy tą świeczką – dodała już 
bardziej optymistycznie. 

Mityng na rzecz demokracji zor-
ganizował w mieście pod Jaworo-
wym nie po raz pierwszy Roman 
Vaněk, reprezentujący stowa-
rzyszenie Latający Cyrk (Létající 
cirkus). Impreza, podobnie jak 
pozostałe w całej RC, odbyła się 
pod patronatem inicjatywy Milion 
Chwil dla Demokracji. W związku 
z tym jej uczestnicy mogli złożyć 

swój podpis pod petycją skierowa-
ną przeciwko rządom premiera An-
dreja Babiša. 

Vaněk jest młodym nauczycie-
lem jednej z trzynieckich szkół. 
Za organizowanie protestów (po-
przedni odbył się w czerwcu) za-
brał się zarówno z konieczności, 
jak i potrzeby serca.

– Było mi przykro, że w Trzyńcu 
nikt nie organizuje tych spotkań, a 
przecież szkoda byłoby, gdyby ten 
region nie przypomniał sobie wy-
darzeń z 1968 i 1969 roku. To ważna 
rzecz, żeby wrócić wspomnieniami 
do tamtych czasów i zaakcentować, 
że nie chcemy, by kiedykolwiek 
powróciły – powiedział „Głosowi”. 
Przyznał również, że w jego szkole 
niewielu nauczycieli interesuje się 
polityką z ideowego punktu widze-
nia. Obchodzi ich ona raczej w tym 

sensie, czy będzie kolejna podwyżka 
płac.

Pamięć i dezaprobata
Celem spotkania było wspomnie-
nie wydarzeń z sierpnia 1968 i 1969 
roku oraz odniesienie się do aktu-
alnej sytuacji politycznej w kraju. 
Aby ożywić pamięć tego, co działo 
się w Pradze i nie tylko w pierwszą 
rocznicę okupacji Czechosłowacji 
przez wojska sojusznicze, Roman 
Vaněk przyniósł zdjęcia, pokazują-
ce brutalne rozgromienie demon-
stracji. Zginęło w nich pięć osób, 
wielu zostało rannych. Według 
historyków, tragedią było to, że 
tym razem do obywateli nie strze-
lali okupanci, ale Czechosłowacy 
strzelali do Czechosłowaków. Aby 
uczcić ich pamięć, w Trzyńcu za-
palono znicze. Uczestnicy dzielili 

się też własnymi wspomnieniami 
z sierpnia 1968 i 1969 roku. Siostry, 
które przed 51 laty były jeszcze na-
stolatkami, wspominały, jak wcze-
snym rankiem po włączeniu radia 
zorientowały się, że coś jest nie tak. 
– Było nas czworo dzieci. Rodzice 
pamiętali wojnę, dlatego od razu 
poszli do sklepu, żeby zrobić zapa-
sy żywności – mówiła jedna z nich. 
Oprócz wspomnień zabrzmiały też 
głosy wyrażające dezaprobatę wo-
bec prorosyjskiej i prochińskiej po-
lityki prezydenta Miloša Zemana, 
a także wobec jego spotkania z sze-
fem komunistów, Vojtěchem Fili-
pem, w zamku w Lanach dokładnie 
w rocznicą sierpniowych wydarzeń. 
Roman Vaněk przeczytał ponadto 
oświadczenie ruchu Milion Chwil 
dla Demokracji dotyczące polityki 
dawnych i obecnych czasów. 

• Edward Branny (drugi z prawej) opowiada o demonstracji na Placu Wacława z 
21 sierpnia 1969 roku. Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD

• Roman Vaněk czyta treść oświadczenia ruchu Milion Chwil dla Demokracji.

Cztery premiery Bajki 
w nowym sezonie

Jednym z zespołów Teatru Cie-
szyńskiego w Czeskim Cieszynie, 

który we wtorek 20 sierpnia zainau-
gurował nowy sezon artystyczny, jest 
lalkowa Scena Bajka. Gra po polsku i 
po czesku. Po raz pierwszy stawia na 
bardziej zróżnicowany pod wzglę-
dem wieku odbiorców repertuar i 
szykuje w nowym sezonie cztery, a 
nie jak do tej pory trzy, premiery. We 
wrześniu grać będzie tylko czeskie 
przedstawienia, ale planowany jest 
również festiwal teatralny.

Na 18 października przygotowuje 
polską premierę. Będzie to spektakl 
dla najmłodszych, dzieci w wieku 2-6 
lat, na podstawie tekstu „Żabek i Ro-
puch” Arnolda Lobela. Reżyseruje Si-
mona Křístkowa, która razem z Haną 
Volkmerową napisała scenariusz.

Dla nieco starszej publiczności, 
uczniów szkół podstawowych i śred-

nich, przeznaczone będzie przed-
stawienie, którego polska premiera 
zaplanowana została na 1 listopada. 
Chodzi o „Podróże Guliwera” Jona-
thana Swifta w nowym, oryginalnym 
opracowaniu. Reżyserować będzie 
Jiří Hajdyla.

Z kolei w lutym 2020 roku odbę-
dzie się premiera przedstawienia 
„Muzykanci z Bremy”. Scenariusz 
według braci Grimm opracowują 
Lena Pešák i Tomáš Kočko, który tak-
że spektakl wyreżyseruje.

Jakub Tomoszek będzie reżyserem 
przedstawienia na podstawie baśni 
„Hobbit” J.R.R. Tolkiena w żartobli-
wym opracowaniu. Premiera tego 
spektaklu, nawiązującego do nur-
tu fantasy, zaplanowana została na 
kwiecień przyszłego roku.

Czesława Rudnik 
/„Zwrot”
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Bałkańska przygoda 
Kapela „Sómsiek” spędziła miniony tydzień w Macedonii. Celem jej podróży był V Festiwal „Polska, Polonia, 
Macedonia”, której głównym organizatorem jest towarzystwo macedońsko-polskie „Warder” z siedzibą w Skopje.

Beata Schönwald

Stowarzyszenie „Warder” 
zostało założone w latach 
80. ub. wieku jako swoisty 

pomost między kulturą polską i 
macedońską. Jego założycielem 
był Jordan Samardżiski, Mace-
dończyk mieszkający w Skopje, 
który poślubił Polkę. To on jest 
również duszą organizowanego od 
pięciu lat festiwalu w Ochrydzie 
„Macedonia, Polska, Polonia”, a 
także opiekunem i przewodni-
kiem przyjeżdżających tam ze-
społów. – Nazwa naszego towa-
rzystwa pochodzi od nazwy rzeki 
Warder. Nasze działania polegają 
na sprowadzaniu polskich i polo-
nijnych zespołów do Macedonii 
oraz macedońskich do Polski. Na 
dziś mogę powiedzieć, że nie ma 
chyba w Polsce regionu, gdzie nie 
występowałby jakiś zespół z Mace-
donii. Z kolei przez nasze festiwale 
przewinęło się już ok. 20 polskich 
ansambli – powiedział „Głosowi” 
Jordan Samardżiski, zaskakując 
poprawną polszczyzną. Przyznał, 
że polska diaspora w Skopje nie 
jest zbyt liczna i że coraz mniej Po-
laków chce spotykać się w swoim 
gronie. Towarzystwo „Warder” na-
dal jednak działa oraz organizuje 
regularne comiesięczne spotka-
nia, w tym popularny Polski Wie-
czór Andrzejkowy. 

Festiwal na raty
Festiwal „Macedonia, Polska, Po-
lonia” odbywa się w Ochrydzie 
niejako na raty. Pod tym względem 
jest nietypowy, bo nie funkcjonuje 
na takich zasadach, jak większość 
tego typu przeglądów, kiedy w 
danym terminie na festiwal zjeż-
dżają wszyscy wykonawcy, a po 
kilku dniach występów wracają do 
domu. Do Ochrydy polskie zespo-
ły przyjeżdżają na raty. – I tak np. 
w tej edycji pierwszy polski zespół 
występował w czerwcu, drugi w 
lipcu, my byliśmy w sierpniu, a po 
nas, bodajże w grudniu przyjedzie 
jeszcze jeden – przybliżył po po-
wrocie z Macedonii kierownik wy-
prawy, prezes Polskiego Towarzy-
stwa Artystycznego „Ars Musica”, 
Leszek Kalina. 

Do Ochrydy kapela „Sómsiek” 
pojechała w siedmioosobowym 
składzie. Oprócz kierownika zagra-
li dla miejscowej publiczności, któ-
rą tworzyli zarówno Macedończy-
cy, jak i Polacy, Jakub Kaleta, Janek 
Kowalczyk, Marian Kluz i Adam 
Martynek. Towarzyszyły im dwie 
wokalistki, Ala Harmata i Krystyna 
Pękała. – W sumie daliśmy trzy wy-
stępy w trzech różnych miejscach. 
Zwykle rozpoczynaliśmy od na-
szych przebojów gorolskich, czyli 
piosenek najbardziej znanych w 
naszym regionie. Potem sięgaliśmy 
do repertuaru regionu żywieckie-
go, a dla wyluzowania atmosfery 
zagraliśmy też kilka piosenek... pi-
jackich. Natomiast na zakończenie 
zostawialiśmy nasz hit „O, prze-
piękne nasze grónie”, czyli utwór 
śpiewany na melodię hymnu Unii 
Europejskiej skomponowaną przez 
Beethovena i ze słowami Leszka 
Kaliny – poinformował basetlista, 
Janek Kowalczyk.

Macedonia,  
którą poznać warto
Dla niektórych członków „Sómsie-
ka” udział w tegorocznym festiwalu 
w Ochrydzie był powrotem w znane 
miejsca i do znanych ludzi. – Kiedy 
gościliśmy tam przed czterema laty 
razem z zespołem folklorystycznym 
„Bystrzyca”, pan Jordan też opieko-
wał się nami. Już wtedy zakosztowa-
liśmy macedońskiej serdeczności i 
gościnności – przekonywał skrzy-
pek, Jakub Kaleta. – W obu przypad-
kach był to bardzo przyjemnie spę-
dzony czas, wszystko było świetnie 

zorganizowane. Różnica polegała 
tylko na tym, że za pierwszym razem 
pojechaliśmy na festiwal z większą 
grupą, natomiast tym razem wszyst-
ko odbywało się w bardziej kameral-
nym gronie – dodał. 

Organizatorzy przygotowali dla 
naszej kapeli bogaty program. Muzy-
cy zwiedzili Ochrydę, a podczas ca-
łodniowej wycieczki łodzią również 
klasztor św. Nauma, ucznia świę-
tych Cyryla i Metodego. – Przez cały 
czas towarzyszyły nam wspaniałe 
widoki, przepiękne zabytki, a pan 
Jordan okazał się nie tylko dobrym 

organizatorem, ale także przewod-
nikiem posiadającym ogromną wie-
dzę o Macedonii. Wróciliśmy więc 
pełni nowych, ciekawych informacji 
– stwierdzili zgodnie uczestnicy. Po-
goda też dopisała. – Zdarzało się, że 
termometry wskazywały nawet po-
wyżej 40 st. Celsjusza, ale jakoś nie 
odczuwaliśmy nieznośnego upa-
łu. Być może dlatego, że wieczory i 
noce były chłodne, dzięki czemu w 
hotelu spokojnie sobie radziliśmy 
bez klimatyzacji – zauważyli.

Członkowie kapeli zostali zakwa-
terowani w Strudze, miasteczku 

wielkości Cieszyna, położonym 
podobnie jak pobliska Ochryda na 
granicy z Albanią. Oprócz zabytków 
zdążyli zakosztować też dobrego 
macedońskiego piwa. – Według 
światowych rankingów, Czesi wa-
rzą trzecie najlepsze piwo na świe-
cie, a Macedończycy plasują się ze 
swoim piwem na piątym miejscu. 
Rzeczywiście, dobrze smakowało, 
ale było dosyć drogie. Zwłaszcza 
w porównaniu z tym, za jaką cenę 
można zjeść obiad w restauracji i ile 
wynoszą średnie zarobki Macedoń-
czyków – stwierdził Kalina.  

„Sómsiek” to kapela działająca pod auspicjami Pol-
skiego Towarzystwa Artystycznego „Ars Musica”. 
Ilu liczy członków, tak naprawdę trudno powiedzieć, 
ponieważ tworzą ją byli członkowie Kapeli Gorolskiej 
„Zorómbek” działającej przy Polskim Gimnazjum w Cze-
skim Cieszynie – w zależności od potrzeby chwili oraz 
własnych chęci i możliwości. Aby kapela mogła wy-
stąpić, musi zostać zachowany gorolski skład instru-
mentalny, czyli pierwsze skrzypce, drugie skrzypce, 
kontraskrzypce i basetla. 

godzin trwała podróż kapeli „Sómsiek” do Ochrydy. Po 
drodze minęli trzy państwa – Słowację, Węgry i Serbię, 
oraz przeszli dwie kontrole paszportowe na granicy węgier-
sko-serbskiej i serbsko-macedońskiej. Chociaż Macedonia 
nie jest krajem członkowskim Unii Europejskiej, aby ją od-
wiedzić, wystarczy mieć przy sobie dowód osobisty. Jeden 
z uczestników przez przypadek pokazał na granicy prawo 
jazdy. Też nie było problemu.18

• Wokaliści w akcji. • Gra męska część „Sómsieka”.

• Jordan Samardżiski w towarzystwie 
Zaolziaków.

• Był również czas na zwiedzanie. 
Zdjęcia: JAKUB KALETA

Trzeba poczekać do wiosny
Remont zabytkowego Libuszi-

na na Pustewnach, który na 
początku marca 2014 roku znisz-
czył pożar, powoli dobiega końca. 
Mimo to zanim restauracja przyj-
mie pierwszych gości, upłynie jesz-
cze dobrych kilka miesięcy. Obec-
nie mowa jest o przyszłej wiośnie.

Kiedy rozpoczynano odbudowę 
Libuszina, ustalono termin otwar-
cia na czerwiec bieżącego roku. 
– O tym, że nie zdążymy na czas, 
stało się jasne zaraz na początku, 
kiedy po rozbiórce obiektu pozo-
stały same fundamenty. Te, cho-
ciaż nie zostały uszkodzone przez 
pożar, też trzeba było tu i ówdzie 
ponaprawiać. Poślizg towarzyszył 
nam więc już od samego począt-
ku – przyznaje dyrektor generalny 
Wałaskiego Muzeum w Przyrodzie 
w Rożnowie pod Radhoszczem, 
Jindřich Ondruš. 

Takich momentów, kiedy zapla-
nowane prace zajęły znacznie wię-
cej czasu lub wymagały wykona-
nia dodatkowych czynności było 
więcej. W efekcie nierealny stał się 
również październikowy termin 
zakończenia remontu, a z kolei do-
trzymanie terminu grudniowego 
będzie zależało od pogody. Jedną 
z ostatnich czynności jest bowiem 

malowanie zewnętrznych ścian. 
Kto wie, jak misterne ornamenty 
zdobiły Libuszin, potrafi sobie wy-
obrazić, ile zajmie to czasu. To zaś, 
czy będzie go wystarczająco dużo, 
będzie zależało od panujących na 
Pustewnach warunków atmosfe-
rycznych. Jak zauważa jednak dy-
rektor, w przypadku Libuszina nie 
terminy są najważniejsze. – Przy-
jąłem strategię, że jeżeli chodzi o 
odbudowę zabytku narodowego 
dziedzictwa kulturowego, to nie 
ma się zlituj i jakość musi stać na 
pierwszym miejscu – przekonuje.

Pierwotnie remont restauracji 
został tak pomyślany, żeby przy-
wrócić obiekt do stanu z 1925 roku, 
czyli po remoncie, który przepro-
wadził sam twórca Libuszina, ar-
chitekt Dušan Jurkovič. Później 
jednak postanowiono jeszcze bar-
dziej cofnąć się w historii i wrócić 
do pierwotnej kolorystyki obiek-
tu z 1899 roku. – Jedyną większą 
zmianą poza instalacją elektryczną 
oraz wejściem dostosowanym do 
potrzeb osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich będzie osa-
dzony pod dachem system samo-
gaszenia – mówi Ondruš. Jak za-
znacza, ma on zapobiec sytuacjom 
podobnym do tej, jaka miała tutaj 

miejsce w nocy z 2 na 3 marca 2014 
roku. W razie wystąpienia pożaru 
jest bowiem w stanie sam go ugasić 
albo przynajmniej utrzymać ogień 
pod kontrolą do momentu przyjaz-
du strażaków. W tym konkretnym 
przypadku, kiedy obiekt znajduje 
się na wysokości ponad tysiąc me-
trów nad poziomem morza, może 
chodzić o okres 20-30 minut. – Sys-
tem będzie korzystał z 250-litrowe-
go zbiornika, który stoi po drugiej 
stronie drogi. Tam, gdzie czujniki 
zlokalizują pożar, tam zostanie 
wszczęty proces gaszenia, z tym że 
w samej jadalni zamiast wody zo-
stanie zastosowany gaz – precyzuje 
dyrektor muzeum. 

Obecnie robotnicy i rzemieślni-
cy pracują na zewnątrz i wewnątrz 
Libuszina. W środku gotowe są już 
np. cztery grafitti zbójników Mu-
kuláša Aleša, a kolejne powstają. 
Na realizację czekają jednak jesz-
cze dwa zamówienia. Pierwsze 
dotyczy umeblowania jadalni tak, 
jak zrobił to kiedyś Jurkovič, a 
drugie wyposażenia kuchni. – To 
wszystko sprawia, że o otwarciu 
Libuszina możemy mówić dopie-
ro w związku z przyszłą wiosną. 
Zanim obiekt zostanie bowiem 
skolaudowany, muszą zostać 

przeprowadzone wszystkie po-
trzebne rewizje oraz dociągnięte 
do końca sprawy administracyj-
ne – wyjaśnia Ondruš. Dodaje, że 
przez chwilę myślano nawet o 2 

marca jako terminie oddania do 
użytku odbudowanej restauracji. 
Stwierdzono jednak, że rocznica 
pożaru nie jest terminem, o który 
warto zabiegać. (sch) 

● Remont Libuszina powoli dobiega 
końca.

● Zabytek Jurkoviča dokładnie rok po 
pożarze. Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD

Ze starego będzie nowe
Od kwietnia br. trwa remont Domu Robotniczego w Olbrachcicach. Ma potrwać do końca przyszłego roku tak, 
żeby w kolejnym sezonie balowym można już było zatańczyć w nowej sali na nowym parkiecie.

Beata Schönwald

Dom Robotniczy w Olbrach-
cicach ma polskie korzenie 
i polską historię. W 1908 

roku założyło go polskie Stowarzy-
szenie Spożywcze dla Robotników 
i Rolników w Stonawie. Po II woj-
nie światowej przez pewien czas 
jego gospodarzem było Miejscowe 
Koło PZKO w Olbrachcicach, które 
również w późniejszych latach ko-
rzystało z jego lokali na piętrze. W 
1966 roku, kiedy właścicielem była 
już gmina, własnym nakładem wy-
budowało tutaj świetlicę. – Olbrach-
cickie koło PZKO miało tutaj swoją 
siedzibę aż do momentu, kiedy na 
początku lat 90. ub. wieku wybu-
dowało własny Dom PZKO. Ja sam 
jako piętnastolatek stawiałem tam 
swoje pierwsze kroki taneczne oraz 
uczęszczałem na spotkania Klubu 
Młodych – wspomina wójt Olbrach-
cic, Henryk Feber. Myśl, że Dom 
Robotniczy należy wyremontować, 
towarzyszyła mu od dawna. Kie-
dy więc w 2014 roku został wójtem 
wioski, postanowił w tym kierun-
ku zacząć działać. – Przygotowania 
rozpoczęliśmy mniej więcej w poło-
wie zeszłej kadencji, na początku tej 
bieżącej przeprowadziliśmy prze-
targ na wykonawcę, zaś od wiosny 
ruszył remont – przybliża. 

Zanim zabrano się do dzieła, ol-
brachciczanie postanowili zaczerp-
nąć inspiracji u sąsiadów w Stona-
wie i Suchej Górnej, gdzie Domy 
Robotnicze już wcześniej zostały 
wyremontowane. – Chodzi o dużą 
inwestycję i wcale nie tanią, bo jej 
koszt oszacowano na 44 mln koron 
bez VAT. Trzeba jednak zauważyć, 
że wcześniej nikt nie przeprowa-
dzał remontu zakrojonego na tak 

szeroką skalę. Zwykle chodziło o 
mniejsze naprawy i przeróbki tego 
i owego – przekonuje wójt. Trwają-
cy obecnie remont Domu Robotni-
czego obejmuje bowiem zarówno 
wymianę dachu, odnowę elewacji, 
jak i modernizację wnętrz na miarę 
potrzeb i oczekiwań ludzi XXI wie-
ku. Dlatego do obiektu zostanie do-
budowane nowe skrzydło z zada-
szonym tarasem, w ogrodzie stanie 
wiata na 120 osób, a za budynkiem 
powstanie parking. Prócz tego 
w sali, która łącznie z balkonem 
pomieści ok. 180 osób, zostanie 
zainstalowana technika audiowi-
zualna. Niepowtarzalny styl archi-
tektoniczny Domów Robotniczych 
z początku ub. stulecia zostanie 
jednak zachowany. 

Olbrachciccy samorządowcy nie 
boją się, że pieniądze, które gmina 
musi sama wygospodarować, zo-
staną wyrzucone w błoto. Ich zda-
niem, gmina licząca ponad 4 tys. 
mieszkańców potrzebuje reprezen-
tacyjnej sali i nawet na nią zasługu-
je. – Liczymy na to, że nadal będą 
odbywać się tutaj bale, akademie 
i przestawienia szkolne, gminne 
spotkania z seniorami, obchody 
Dnia Nauczyciela, a także wesela, 
na które ostatnio wróciła moda – 
mówi, dodając, że w okresie letnim 
organizację plenerowych imprez 
rodzinnych i towarzyskich ułatwi 
wspominana już wcześniej wiata 
w ogrodzie. Zresztą sam ogród roz-
ciągający się na tyłach budynku też 
ma niepowtarzalny klimat. Tworzą 

go m.in. posadzone wzdłuż ogro-
dzenia stuletnie kasztany. 

Gmina Olbrachcice, aby móc sfi-
nansować kilkudziesięciomiliono-
wą inwestycję, musiała zaciągnąć 
kredyt. Ma nadzieję, że część uda 
się spłacić przed terminem, a pozo-

stałe niewysokie raty nie będą sta-
nowiły w przyszłości specjalnego 
obciążenia. Liczy też na wsparcie 
sponsorów i darczyńców, którzy 
będą mogli przekazywać środki na 
specjalnie w tym celu utworzone 
konto bankowe.  

Takie były początki
Dom Robotniczy w Olbrachcicach jest drugim obiektem wybudowanym przez 
Stowarzyszenie Spożywcze dla Robotników i Rolników Stonawie. Pierwszy 
powstał w 1905 w Stonawie, natomiast budowę tego drugiego zakończono w 
1908 roku. Uroczystość otwarcia nastąpiła 4 października, a jej zwieńczeniem 
było wystawienie sztuki teatralnej „Kościuszko pod Racławicami”. W cztery 
lata później obiekt odkupiło od stonawskiego stowarzyszenia Koło Miejscowe 
Stowarzyszenie Robotniczego i Oświatowo-Gimnastycznego „Siła” w Olbrach-
cicach, które od początku miało tutaj swoją siedzibę oraz prowadziło szeroko 
zakrojoną działalność kulturalno-oświatowo-towarzyską. 
● Źródło: Domy Robotnicze, praca zbiorowa, Czeski Cieszyn 1989

● Od strony ogrodu powstanie nowe skrzydło. Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD● Dom Robotniczy w Olbrachcicach mimo remontu zachowa swój niepowtarzalny 
styl tego typu obiektów z początku ub. wieku.
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Na kłopoty… Mossad. 
Problemy w pracy, 
z sąsiadami, a nawet 
z prezydentem Milošem 
Zemanem można rozwiązać 
w łatwy sposób. Wystarczy 
obejrzeć dobry film 
przygodowy. 

OPERACJA BRACIA 
(THE RED SEA 
DIVING RESORT)
Lubię Netfliksa. Od tego zdania chciał-
bym rozpocząć recenzję najnowszego 
filmowego dzieła tej platformy stre-
amingowej, na której każdy znajdzie coś 
dla siebie. W zatrzęsieniu seriali lepszej 
i gorszej jakości od czasu do czasu wło-
darze Netfliksa zapraszają do współ-
pracy również twórców klasycznych 
formatów filmowych. Z zaproszenia 
skorzystał ostatnio izraelski reżyser Gi-
deon Raff, twórca kultowej serii „Więź-
niowie wojny”, na podstawie której 
Amerykanie nakręcili równie świetny 
serial „Homeland”. Raffa pociągało na-
kręcenie historii na pierwszy rzut oka 
niesamowitej, ba nawet nieprawdopo-
dobnej. 

Scenariusz „The Red Sea Diving Re-
sort” został oparty na autentycznych 
wydarzeniach i z tego też powodu wcią-
ga znacznie bardziej, niż zmyślona fa-
buła. Gdybym wcześniej nie przeczytał 
o bohaterskiej akcji izraelskiego wy-
wiadu, przeprowadzonej na początku 
lat 80. ubiegłego wieku na terytorium 
Sudanu, pomyślałbym, że Gideon Raff 
(scenarzysta i reżyser w jednej osobie) 
przesadził z napojami wyskokowymi. 
Tymczasem wcale nie. I fakty, a nie 
mity, są głównym atutem filmu nakrę-
conego (niestety) bez hollywoodzkich 
fajerwerków. Dysponując skromnymi 
środkami Gideon Raff stworzył film, 
który może nie przejdzie do historii, ale 
fajnie się go ogląda. 

Przejdę zatem do zwięzłej fabuły, 
na tyle zwięzłej, żeby nie zdradzać 
szczegółów. Przestrzegam też, by nie 
popełnić błędu, którego sam się nie 
ustrzegłem, a mianowicie wcześniej-
szego zapoznania się z całą historią w 
Internecie. Zapewniam Was, że będzie-
cie bawić się znacznie lepiej, nie znając 
całej historii bohaterskiej akcji Mossa-
du. A za górami, za lasami pobili się… 
agenci izraelskiego wywiadu z siłami 
zbrojnymi Sudanu. Żeby było jeszcze 
ciekawiej, grupa wywiadowcza prze-
brana była za instruktorów nurkowania 
prowadzących fikcyjny hotel w zapo-
mnianym przez Boga regionie Sudanu. 
Hotel finansowany był z funduszy Mos-
sadu trzy lata dopóty, dopóki nie uda-
ło się wyprowadzić z sąsiedniej Etio-
pii wystarczającej liczby żydowskich 
uchodźców. Do głównej roli wybrano 
amerykańskiego aktora Chrisa Evansa, 
który dla potrzeb filmu musiał zapuścić 

pokaźną brodę. Wierne fanki poznają 
go jednak od razu w pierwszym ujęciu 
kamery, sudański wywiad z rozszyfro-
waniem zagadki będzie miał znacznie 

cięższą przeprawę. Dyletantyzm su-
dańskich władz pokazany w filmie nie 
wszystkim jednak się spodobał. W kra-
jach arabskich film został zmieszany z 

błotem, a w Izraelu też powiało niedo-
sytem, bo w rzeczywistości agenci nie 
strzelali tak łatwo z procy, jak sugeruje 
scenariusz. Gideon Raff wywiązał się 
niemniej z zadania, jakie otrzymał od 
amerykańskich producentów. Miało 
być czarno-białe widzenie świata i było. 

To jeden z takich filmów, które zo-
baczy się raz w życiu. Nie warto już do 
nich wracać. Stylistyka narracji przypo-
mina western „Siedmiu wspaniałych”. 
Jest więc łatwo i przyjemnie. Ambicje 
artystyczne zostały pogrzebane już w 
pierwszych sekwencjach, utrzymanych 
w klamrach filmów z Jamesem Bondem. 
Evansowi brakuje wprawdzie charyzmy 
Daniela Craiga czy Seana Connery'ego, 
sytuację ratuje jednak przekonanie, że 
co najmniej połowa dialogów i scen fak-
tycznie się wydarzyła, jakkolwiek brzmi 
to absurdalnie. Mossad od zawsze lubił 
jednak surrealistyczne akcje poza gra-
nicami Izreala, a „Operacja Bracia” (bo 
tak zwała się cała słynna akcja ratowni-
cza) wpisuje się w ten schemat idealnie. 
Film Gideona Raffa można zestawić z 
innym obrazem wykorzystującym nie-
kończącą się wyobraźnię szefów służb 
wywiadowczych – „Operacją Argo” w 
reżyserii Bena Afflecka. Niestety w tym 
zestawieniu Raff przegrywa z Afflec-
kiem różnicą klasy. W „Operacji Argo” 
agenci CIA przebrani za filmowców ra-
tują pracowników amerykańskiej am-
basady w Teheranie. W filmie Afflecka 
mniej jest wartkiej akcji, a więcej psy-
chologii. Na nakręcenie filmu Affleck 
miał zresztą więcej środków i czasu, a 
nie od dziś wiadomo, że „co nagle, to po 
diable”. Warunki postawione twórcom 
„The Red Sea Diving Resort” wykluczy-
ły już na starcie jakiekolwiek szanse na 
głębsze refleksje poseansowe. No może 
poza jednym wyjątkiem. Widzowie wraz 
z końcowymi napisami otrzymają do 
poduszki raport dotyczący aktualnego 
stanu uchodźstwa na świecie. Dowiadu-
jemy się, że obecnie na świecie żyje 65 
milionów ludzi na wygnaniu. Te liczby 
rzeczywiście dają do myślenia.  

FRANZ MAURER POWRÓCI. 
17 stycznia 2020. Tę datę warto 
wpisać do kalendarza i zaznaczyć 
czerwonym flamastrem – takim 
samym, jakim zaznaczamy uro-
dziny żony i teściowej. 17 stycznia 
przyszłego roku do polskich kin 
wejdzie bowiem trzecia odsłona 
„Psów” Władysława Pasikow-
skiego. Filmu kultowego, który 
w 1992 roku zdefiniował polski 
thriller. Po dwóch odsłonach z 
1992 i 1994 roku wszystko wska-
zywało na to, że trzeciej już nie 
będzie. Martwiliśmy się jednak 
niepotrzebnie. Pasikowski, który 
w zeszłym roku wrócił na ekrany 
w świetnym stylu z obrazem „Pit-
bull. Ostatni pies”, wyczuł potrze-
by rynku filmowego i postanowił 
dalej nie zwlekać. W najnowszych 
„Psach” znów zobaczymy dobrze 
znane postacie: Franza Maure-
ra (Bogusław Linda), Waldemara 
Morawca (Cezary Pazura) i Wolfa 
(Artur Żmijewski). Sam Cezary 
Pazura uchylił rąbka tajemnicy i 
zdradził fanom fragment scena-
riusza oraz kulisy powstawania 
nowych „Psów” kręconych głów-
nie w Warszawie. – Franz Maurer 
po 25 latach wychodzi z więzienia. 
I z jakiegoś powodu odnajduje 
Waldka Morawca, czyli mnie. Po 
drugiej części wiemy, że inwali-
dę bez palca, a z tego, co wiem 
ze scenariusza, rencistę z drugą 
grupą inwalidzką – stwierdził Pa-
zura. – Kręcimy dość mocne sce-
ny i zachowujemy się czasem jak 
dzieciaki, które po 25 latach znów 

dorwały się do ulubionej zabaw-
ki. Nas to bardzo kręci, na planie 
jest pełna ekscytacja. Jest w tym 
coś magicznego – podkreślił ak-
tor. – Cieszę, ze Władysław Pasi-
kowski dojrzał do takiej decyzji, 
żeby ten temat pokazać na nowo. 
My jesteśmy już inni po 25 latach. 
Mamy inną wrażliwość, jesteśmy 
po przejściach. Władysław Pasi-
kowski też jest innym reżyserem 
niż kiedyś. Jest reżyserem okrze-
płym, dojrzałym – dodał. Nic, tyl-
ko się cieszyć i odliczać miesiące 
do premiery.
PREISNER: SZTUKA RODZI SIĘ 
Z CIERPIENIA. Zbigniew Pre-
isner, słynny polski kompozytor 
muzyki filmowej, w ekskluzyw-
nym wywiadzie dla agencji Pre-
stige MJM zdradza kulisy swojego 
życia artystycznego i prywatnego. 
Muzyk, który generalnie nie lubi 

udzielać wywiadów, tym razem 
otworzył się na świat z siłą nowo-
jorskiej Carnegie Hall. – Ludzie 
rodzą się optymistami albo pe-
symistami. Szczerze mówiąc, ja 
urodziłem się pesymistą. Bycie 
pesymistą nie oznacza, że czło-
wiek powinien zachowywać się w 
sposób smutny i pesymistyczny. 
Moim zdaniem cała sztuka rodzi 
się z pewnego rodzaju cierpienia – 
mówi Preisner w rozmowie z Agatą 
Drygałą. – Drugi świat, w którym 
żyję, realnie żyję, to świat, który 
jest tu i teraz, który jest dzisiaj. Sta-
ram się, lubię się śmiać, wydaje mi 
się też, że jestem dość zabawnym 
człowiekiem. Co ważne, moje ko-
rzenie to Piwnica Pod Baranami. 
Może nie było tam typowego śmie-
chu, ale na pewno było tam trochę 
szyderstwa, trochę autoironii – do-
daje artysta, który 5 października 

będzie świętował jubileusz 40-le-
cia pracy artystycznej. Z tej okazji 
odbędzie się koncert w TAURON 
Arenie Kraków.
Z POWODU KOSZULKI. Adam 
Nergal Darski, lider metalowej 
grupy Behemoth, lubi prowoko-
wać. To wiemy od dawna. Nowo-
ścią jest natomiast zamiłowanie 
Nergala do kultury fizycznej. Wo-
kalista Behemoth został ostatnio 
wyrzucony z… siłowni schroni-
ska YMCA podczas amerykań-
skiej części trasy koncertowej. 
Powodem była koszulka z logo 
norweskiej grupy black metalo-
wej Darkthrone. Nergal powinien 
był wcześniej sprawdzić, do kogo 
należy siłownia. A należy do mię-
dzynarodowej chrześcijańskiej 
organizacji prowadzącej ośrodki 
kultury i siłownie w prawie 130 
krajach świata.  

● Mossad wkracza do akcji. 

● Szykuje się kolejna genialna kreacja 
Bogusława Lindy. W styczniu do kin 
trafią „Psy 3”.  Zdjęcia: ARC

Witold Kożdoń

Rok 2019 to wyjątkowy czas dla Ze-
społu Tanecznego „Oldrzychowice”, 
ale zarazem całego Miejscowego Koła 
PZKO w Oldrzychowicach. Wszystko 
dlatego, że skumulowało się kilka bar-
dzo ważnych dat. 
– Faktycznie, gdzie nie spojrzymy, tam 
mamy jakiś jubileusz. Już za tydzień 
będziemy świętowali piętnaste dożynki 
na Fojstwiu. Do tego czeka nas jubileusz 
40-lecia zespołu „Oldrzychowice” oraz 
50 lat Domu PZKO. Do tego wszystkiego 
dochodzi zaś w tym roku 110. rocznica 
urodzin Jana Taciny. Ten znany folklory-
sta urodził się pod Ostrym i w Oldrzycho-
wicach spędził dzieciństwo. To właśnie 
tutaj zapisał też bardzo wiele ludowych 
pieśni. Na co dzień czerpiemy z tego do-
robku, dlatego nasz jubileuszowy, arty-
styczny program w dużej mierze przygo-
towaliśmy z myślą o Janie Tacinie.

Jubileuszowy program zaprezentowa-
liście już na Tygodniu Kultury Beskidz-
kiej m.in. podczas waszego występu 
na Festiwalu Folkloru Górali Polskich 
w Żywcu.
– Na TKB pokazaliśmy „Kolędowanie 
u Taciny”. To tylko jedna z jego części. 
Nie będę zdradzał więcej szczegółów, 
mam nadzieję, że wszystko uda się tak, 
jak to sobie zaplanowaliśmy.

W Żywcu odnieśliście w tym roku 
duży sukces, zdobywając Brązowe Ży-
wieckie Serce.
– Wywalczenie jakiegokolwiek ży-
wieckiego serca to zawsze ogromne 
osiągnięcie, ponieważ w powszechnej 
opinii tamtejszy przegląd to jeden z 
najtrudniejszych konkursowych fe-
stiwali folklorystycznych w Polsce. W 
tym roku w Żywcu wystąpiło 27 dosko-
nałych zespołów góralskich: od Zako-
panego po Beskid Śląski i Żywiecki, a 
nam ponownie udało się zdobyć jedną 
z głównych nagród. To cieszy tym bar-
dziej, że wcześniej z Halinką Szlaur, 
choreografką zespołu, zmienialiśmy 
scenariusz, stale dodając do naszego 
występu nowe elementy. Mimo tego, 
komisja jurorów oceniła nasz występ 
bardzo pozytywnie.

Mieszkańcy Oldrzychowic zobaczą 
wasz program w sobotę, 12 paź-
dziernika, podczas jubileuszowego 
koncertu w trzynieckiej „Trisii”. Proszę 
uchylić rąbka tajemnicy i zdradzić, jak 
będzie wyglądało to widowisko?
– Program będzie mocno urozmaicony, 
przez scenę przewiną się też wszystkie 
generacje naszych tancerzy. W pierw-
szej części pokażemy tańce z różnych 
regionów Polski, a także z Moraw i Sło-
wacji, natomiast drugą część zadedy-
kujemy Janowi Tacinie. I powiem tak: 
będą cztery pory roku, a każda z nich to 
inny obrazek. Więcej będzie zaś można 
zobaczyć na koncercie jubileuszowym.

Sprzedajecie już bilety na to wydarze-
nie?
– Jeszcze nie, ponieważ nie wiemy jesz-
cze, ile wejściówek zarezerwują nasi 
tancerze, a ile będziemy mogli przezna-
czyć do otwartej sprzedaży. Sala w trzy-
nieckiej „Trisii” mieści jednak aż 590 
miejsc, więc z kupnem biletu nie będzie 
chyba większych problemów.

„Oldrzychowicom” stuknęło 40 lat. 
Dla mężczyzny to ponoć najlepszy 
wiek, a dla zespołu? 

– Prowadzę „Oldrzychowice” od 25 lat i 
osobiście cieszy mnie, że mamy w zespo-
le młodą grupę, która w tym roku świet-
nie się prezentowała zarówno na Tygo-
dniu Kultury Beskidzkiej, jak i podczas 
naszego majowego pobytu na Łotwie. 
To fajny kolektyw z naprawdę wielkim 
potencjałem. Prowadzą go zaś świetnie 
Janina Kokotek i Agata Gut. To dobrze, 
że mamy specjalistki, które potrafią ro-
bić z młodymi coś naprawdę dobrego, 
ale cieszy również, że cały czas dobrze 
się trzyma grupa naszych najstarszych 
tancerzy. Pamiętam, że niektórzy po raz 
pierwszy pojawili się na dużym Festiwa-
lu w 1989 r. w Rzeszowie i wielu z nich 
do dziś jest związanych z zespołem. To 
przede wszystkim państwo Szlaurowie, 
Mrózkowie Starzykowie, Kadłubco-
wie, Janka Kantor czy Czesław Heczko. 
Wszystkich będzie można zobaczyć w 
październiku w „Trisii”, wcześniej zaś, 
bo już za tydzień, zapraszamy na piętna-
ste dożynki na Fojstwiu. To wydarzenie 
po części także będzie związane z Janem 
Taciną, bo gazdami dożynek są w tym 
roku państwo Mrózkowie – krewni Jana 
Taciny. Mama pana Mrózka jest córką 
brata Jana Taciny, ale do Oldrzychowic 
przyjedzie także z Polski najbliższa ro-
dzina folklorysty. Zaprosiliśmy ponadto 

świetny, półprofesjonalny zespół „Va-
lašský Vojvoda” z Kozlovic. W przyszłą 
sobotę na Fojstwiu będzie więc uroczy-
ście, jubileuszowo i bardzo atrakcyjnie.

Ponoć planujecie również chrzest 
nowej płyty wydanej przez muzyków 
kapeli „Oldrzychowice”?
– Tak, ale nie w dożynki. To wydarze-
nie chcemy połączyć z okolicznościową 
prelekcją na temat Jana Taciny. W nie-
dzielę, 22 września, wykład w dużej sali 
restauracji Sojka w Nieborach wygłosi 
prof. Daniel Kadłubiec prawdopodob-
nie wspólnie z Małgorzatą Kiereś, dy-
rektor Muzeum Beskidzkiego w Wiśle. 
I właśnie w trakcie tego wydarzenia 
chcemy urządzić chrzest nowej płyty 
naszej kapeli. Nosi ona nazwę „A tóm 
znosz? 2”, ponieważ dziesięć lat temu, 
na 30-lecie zespołu, nagraliśmy płytę 
„A tóm znosz?”. Pracując nad mate-
riałem na nowy krążek CD z zapisków 
Jana Taciny wygrzebaliśmy kilka nie-
znanych piosenek, więc dla niektórych 
będą to zupełne nowości.

Wygląda więc na to, że zbliżająca się 
jesień będzie dla was bardzo pracowi-
ta, intensywna i artystycznie mocno 
napięta?

– Rzeczywiście pracy jest przed nami 
sporo, ale taki jest praktycznie cały 
ten rok. Wszystko dlatego, że wiosną 
przygotowywaliśmy się do występu na 
Tygodniu Kultury Beskidzkiej, a jedno-
cześnie trenowaliśmy nasz program ju-
bileuszowy. Myślę jednak, że choć prób 
mamy obecnie wyjątkowo wiele, podo-
łamy jubileuszowemu wyzwaniu.

Na koniec zapytam o wasz Dom 
PZKO, który ma już pół wieku. Mocno 
w niego inwestujecie?
– Ostatnio zyskał nowe wyposażenie 
kuchni, które kupiliśmy dzięki pienią-
dzom zarobionym na dożynkach. W 
planach mamy również opracowanie 
projektu niewielkiej przebudowy tego 
budynku, bo problemem jest brak miej-
sca na szatnie dla zespołu. Na co dzień 
próby naszych tancerzy odbywają się w 
polskiej szkole w Oldrzychowicach, za 
co serdecznie dziękujemy, natomiast 
w sali Domu PZKO ćwiczą z reguły wy-
łącznie oldrzychowickie „dziecka”. Pla-
ny więc mamy, a czy uda się je zrealizo-
wać, zobaczymy. Póki co, zapraszamy 
na nasze jubileuszowe imprezy. Będzie 
nam niezmiernie miło gościć wszyst-
kich chcących razem z nami świętować.
 

Podołamy jubileuszowemu wyzwaniu
Rozmowa z Markiem Gryczem, kierownikiem Zespołu Tanecznego „Oldrzychowice”, który w tym roku świętuje 
40-lecie istnienia.

Kochał śląskie pieśniczki
Jan Tacina urodził się 25 października 
1909 r. w Oldrzychowicach. Ukończył Se-
minarium Nauczycielskie na cieszyńskim 
Bobrku ze specjalnością muzyczną. Pra-
cując w śląskich szkołach rozpoczął studia 
w Konserwatorium w Katowicach, które 
ukończył w 1938 r. Jednocześnie spisywał 
polskie pieśni ludowe. Jeszcze przed wy-
buchem II wojny światowej zgromadził ich 
około 1400. Zebrał też 50 zapisów fonogra-
ficznych, które trafiły do archiwum fonogra-
ficznego w Poznaniu. 
Po wojnie zamieszkał w Bielsku-Białej i po-
nownie podjął pracę w szkolnictwie. Jednocześnie brał udział w akcji zbie-
rania folkloru muzycznego (1950-1955) zorganizowanej przez Państwowy 
Instytut Sztuki. Zapisy muzyki i tańców śląskich kontynuował pracując jako 
etnomuzykolog w Instytucie Śląskim w Katowicach, a następnie w Muzeum 
Okręgowym w Bielsku-Białej. W sumie zebrał kilka tysięcy melodii oraz tek-
stów pieśni w różnych wariantach regionalnych. Był jednym z najlepszych 
znawców tańców i pieśni wszystkich regionów śląskich. Efekty swych badań 
opublikował w zbiorach: „Gronie nasze gronie” (1959), „Pieśni ludowe Śląska 
Opolskiego” (1963). Prócz książek napisał wiele artykułów popularyza-
torskich, konsultował zespoły folklorystyczne i wzbogacał ich repertuar o 
pieśni i melodie zarejestrowane podczas swych wędrówek po wsiach Be-
skidu Śląskiego. Działalność folklorysty traktował jako powołanie. Ocalił od 
zapomnienia wiele motywów folklorystycznych południowych i zachodnich 
regionów Górnego Śląska. W 1977 r. przyznano mu Nagrodę im. Oskara 
Kolberga, uważaną w Polsce za folklorystycznego „Oscara”. W 1983 r. 
otrzymał z kolei Nagrodę im. Karola Miarki. Był członkiem Polskiego To-
warzystwa Ludoznawczego. Zmarł tragicznie 16 grudnia 1990 r. w wypadku 
drogowym w Katowicach, potrącony przez samochód. Spoczywa na nowym 
cmentarzu ewangelickim w Bielsku-Białej.

Na początku była... fujareczka
Pewnego letniego dnia, kiedy niebo miało 
kolor lazurowy, a słońce stało w zenicie, 
mały pasterz niebios biegał pomiędzy bie-
luśkimi obłoczkami i trzymał w dłoniach 
drewnianą fujareczkę. Jego owieczki były 
raczej posłuszne, zwłaszcza kiedy zagrał im 
na swym czarującym instrumencie. Nagle 
stało się coś, co zakłóciło bieg zwyczajnego dnia. Skacząc wesoło, potknął się o 
złocisty promyk słoneczny. Fujarka wyśliznęła się z rączek pasterza i spadła do 
beskidzkiej wioski Oldrzychowice. Drewniany instrument wrósł w ziemię, zapu-
ścił korzenie i zaczął się rozwijać. Z tego niebiańskiego przedmiotu zrodził się 
zaś regionalny zespół „Oldrzychowice”.
Zespół Taneczny „Oldrzychowice” działa przy Miejscowym Kole PZKO w Ol-
drzychowicach od 1979 r. Zrzesza dwie grupy: „Oldrzichowicki Dziecka” – ze-
spół dziecięcy oraz zespół dorosły. Do tańca przygrywają kapela „Oldrzychowi-
ce” pod kierownictwem Romana Jakubka lub „4 Smyki” z prymistką Jolą Sikorą.
Wszystkie one kultywują autentycznie śląskie tradycje, a w swych pokazach 
prezentują tańce, zwyczaje i obrządki ludowe beskidzkich górali ze Śląska Cie-
szyńskiego. Obok naszego folkloru zespół ma repertuarze również tańce mo-
rawskie, słowackie i polskie.
Tancerze spod Jaworowego mają na swym koncie szereg występów i sukcesów 
w kraju i za granicą. „Oldrzychowice” brały udział w Festiwalu Zespołów Polo-
nijnych w Rzeszowie, tradycyjnie uczestniczą w Tygodniu Kultury Beskidzkiej 
oraz w Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu. Trzykrotnie występowały w 
Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. Do naj-
większych sukcesów zespołu należą Złote Żywieckie Serca zdobyte w 2008 
i 2010 i 2014 r. oraz Brązowe Żywieckie Serca wywalczone w 2006 i 2019 
r. „Oldrzychowice” mają na swym koncie także Nagrodę im Oskara Kolber-
ga (2014 r.), Srebrną Ciupagę MFFZG w Zakopanem (2008 r.) oraz główną 
nagrodę na Festiwalu „Złoty Kłos” w Zebrzydowicach. „Oldrzychowice” pre-
zentowały się ponadto m.in. na Litwie, Węgrzech, we Francji, Bułgarii, Słowacji, 
Włoszech, Słowenii.

• Zespół „Oldrzychowice”. Fot. ARC zespołu
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Epuzer i dziewczynka
Szukał żony. Kawaler, kandydat do mał-

żeństwa – epuzer. Od dłuższego czasu 
ojciec o niczym innym nie mówił, tylko o 
tym, że nie chce umierać nie doczekaw-
szy synowej i wnuków. Nie doczekał jed-
nak, umarł bowiem w 1900 roku. A zanim 
umarł, dał jeszcze kilka dobrych rad, spory 
majątek i biżuterię rodową.

Ferdynand pochował i opłakał ojca i tym 
intensywniej szukał żony, im bardziej czuł 
się samotny. Z rodziny została już tylko 
ciotka. Prowadziła mu wprawdzie dom, 
ale samotności epuzera uleczyć jakoś nie 
zdołała.

••• 

Matylda miała osiemnaście lat. Właśnie 
miał się zacząć jej pierwszy w życiu kar-
nawał. Nareszcie przedłużono jej suknię 
aż do ziemi i pozwolono odkryć ramiona i 
dekolt. Matka Matyldy prowadziła w War-
szawie dom otwarty. Co sobotę gromadzi-
ło się u niej tak zwane dobre towarzystwo. 
Literaci, malarze, dziennikarze – utalento-
wani i niekoniecznie majętni. Ferdynand 
dnia pewnego zwrócił uwagę na Matyldę. 
Ile w tym było wyrachowania, ile zauro-
czenia – trudno dziś dociec. Już niedługo 
w listach będzie ją tytułował kochaną i zło-
tą. Literacko i poetycko (bo był pisarzem), 
ale może i dosłownie. Złoto bowiem z jej 
imieniem kojarzyć się powinno. Matylda 
była bajecznie bogata. Ferdynand, literat, 
też miał spory majątek dziedziczony po 
ojcu, ale – jeśli już mówić o mezaliansie – 
to raczej ona go popełniła.

Czytam jego listy. Pisał je dojrzały męż-
czyzna, który miał już ponad trzydzieści 
lat – do osiemnastoletniej panienki. Pisał 
je epuzer, znajdujący dotąd kobiety, które 
chętnie przyjmowały go na śniadaniu w 
swoim buduarze, ale o ślubie nie mogło 
być mowy. Nareszcie więc nie tylko była 
mowa o ślubie, ale odbył się już pięć mie-
sięcy po oświadczynach, a oświadczyny 
trzy tygodnie po tym, jak Ferdynand zwró-
cił uwagę na „złotą” Matyldę.

••• 

Zastanawiam się, czy go kochała. Pisał 
pięknie, może więc pokochała jego słowa 
– polskie, francuskie nazywające ją roz-
koszną. Na pewno też odurzył ją podczas 
słodkich sam na sam. Mówiła mu wtedy 

z wyrzutem zdyszanym szeptem: – Panie 
Ferdynandzie, kiedy schowani za kolum-
ną podczas balu rozmawiali o przyszłym 
szczęściu małżeńskim, a on natrętnie i na-
miętnie całował jej… dłoń.

Dłoń. Oczywiście, że nic więcej, bo na 
nic więcej nie można było sobie pozwolić. 
Zakazów w okresie narzeczeńskim było 
więcej, niż gwiazd na niebie. I nawet „sam 
na sam” było fikcją, bo zawsze czuwała w 
pobliżu jakaś smutna stara panna – przy-
zwoitka. Mówiąc szczerze, pięćdziesiąt li-
stów narzeczonego świadczy o tym, że był 
to okres dość monotonny, żeby nie powie-
dzieć nudny. Bale, rodzinne kolacje, obia-
dy i słodkie (chyba jednak zbyt słodkie) 
gruchanie:

– Niechże panna Matylda udowodni, że 
mnie kocha i na dzisiejszy bal założy po-
pielatą suknię. Broń Boże nie żółtą, bo je-
śli panna Matylda założy żółtą, będzie to 
znak, że jestem pannie Matyldzie obojęt-
nym, a jeśli popielatą, wówczas ten cudow-
ny bukiet goździków, który zamówiłem…

W czym tańczyła tej nocy – nie wiem, 
domyślam się jednak, że nie w żółtej suk-
ni, bo następnego dnia Ferdynand pisał, 
że jest najszczęśliwszy na świecie. Rutynę 
narzeczeńskiej korespondencji przerwały 
dwa zdarzenia. Pierwsze – kiedy cała ro-
dzina z oddaniem i niepokojem szukała 
zgubionych „więzów”, a więc pierścionka 
zaręczynowego. Był w zagłębieniu kanapy. 
Wszyscy odetchnęli z ulgą. 

Drugi raz Ferdynand zaniepokoił się, 
kiedy zamiast karcącego: – Panie Ferdy-
nandzie, proszę przestać! – powiedziała 
nagle zamyślona:

– A co się stanie, jeśli kiedyś spotkam ko-
goś, kto spęta moją duszę i zmysły? Jestem 
przecież taka młoda…

••• 

W szóstym roku małżeństwa spotkała Ta-
deusza. Na razie jednak przyjęła zapew-
nienie narzeczonego, że ich miłość będzie 
wieczna i nieprzemijająca. 

Nie była. W dwunastym roku małżeń-
stwa on poznał Jadwigę.

Ale to już zupełnie inna historia. Histo-
ria, którą opiszę niebawem obszernie. A 
tym, którzy czekają na happy end, powiem 
dziś tylko, że jest on możliwy. Matylda i 
Ferdynand pozostali razem. Do końca ży-
cia. 

Przeprowadzka
Media mają to do siebie, że często potra-

fią popsuć dobry humor. Na przykład 
zamiast rozkoszować się ostatnimi dniami 
wakacji, podnoszą już pod koniec sierpnia 
– a niekiedy nawet i wcześniej – temat nie-
uchronnego powrotu do szkoły. Dziennikarze 
podpatrują malarzy, którzy z pędzlem w ręku 
odświeżają sale lekcyjne, wciskają się pomię-
dzy robotników przeprowadzających remont 
i relacjonują skrupulatnie, obficie przy tym 
cytując dyrektorów, o przygotowaniach do 
nowego roku szkolnego, nie omijając różno-
rakich bolączek i problemów. Podobnie było 
57 lat temu.

23 sierpnia 1962 r. „Głos Ludu” zajął się 
kwestią, która przez całe wakacje, a nawet 
zdecydowanie dłużej, spędzała sen z powiek 
wielu mieszkańcom zaolziańskich Dołów, a 
przede wszystkim uczniom i ich rodzicom. 
Jednak opublikowany w gazecie artykuł już 
swoim tytułem sugerował, że nie jest aż tak 
źle, albowiem brzmiał on tak: „Na marginesie 
tzw. »problemu« polskiej szkoły na Obrokach 
w Orłowej”.

O „tak zwanym problemie” – by pozostać 
w ówczesnej dziennikarskiej retoryce – mu-
siano rozmawiać wszędzie i to dosyć grom-
kimi głosami. „Były to głosy różne i słuchać 
je było nie tylko w Orłowej. Doszły i do nas”, 
pisał „Głos”. „Jedne mówiły: »Ano widzisz 
stary, likwidują naszą starą, kochaną budę na 
Obrokach…«. Drugie wesołe, grzmiały: »Już 
wiesz? Przeprowadzamy się! Zostają tylko 
maluchy od pierwszej do piątej!«. Inni nasi 
obywatele, jeszcze inaczej komentowali fakt 
połączenia Polskiej Dziewięcioletniej Szko-
ły Podstawowej i Ogólnokształcącej Szkoły 
Średniej – mieszczących się w budynku byłe-
go gimnazjum na Obrokach z PDSP w Orłowej 
II-Łazach, która od dwu lat mieści się w ślicz-
nym, nowoczesnym budynku, konstrukcyj-
nie dostosowanym do naszych terenów obję-
tych dewastacjami – podkopami górniczymi. 
Jakie to były komentarze? No i w ogóle – dla-
czego dochodzi do przeprowadzki?”.

I redakcja postanowiła przyjrzeć się tej 
sprawie bliżej. „W Orłowej I zaistniała ostat-
nio bardzo niewesoła sytuacja z powodu pod-
kopów górniczych… Konkretnie dewastacje 
terenu dotknęły w tym roku obok innych 
obiektów przede wszystkim szkoły a głów-
nie – Szkołę Muzyczną oraz Szkołę Specjal-
ną. Wymieniamy tylko te dwie, bo przede 
wszystkim dzieci tych zakładów znalazły się 
z nastaniem nowego roku szkolnego 1962-63 
w sytuacji właściwie bez wyjścia. Budownic-
two inwestycyjne bowiem, w ramach którego 
m.in. przewidziano również w planach MRN 
(Miejscowa Rada Narodowa – przyp. jot) w 
Orłowej wybudowanie nowej Szkoły Specjal-
nej, nie może absolutnie nadążyć… Dewa-
stacje są szybsze A JEDNAK TRZEBA BYŁO 
ZNALEŹĆ ROZWIĄZANIE. TYM BARDZIEJ, 
ŻE ILOŚĆ DZIECI W SZKOLE SPECJALNEJ 
WZROSŁA I ZAKŁAD TEN MUSI W NOWYM 
ROKU SZKOLNYM ZAMIAST 10 OTWORZYĆ 
14 KLAS! Podobna sytuacja dotyczy Szkoły 
Muzycznej, która zresztą już od paru lat była 
dosłownie rozkawałkowana, bo mieściła się 
w 4 różnych terytorialnie odległych miej-
scach (nawet i poza Orłową)”.

„Rozwiązania szukano długo. Komisja 
szkolna przy MRN oraz aktyw partyjny miej-
scowej organizacji analizowały dokładnie 
każdą możliwość i ostatecznie jako jedyne 
rozwiązanie I TO W DODATKU DLA CZE-
SKICH DZIECI ROZWIĄZANIE TYMCZASO-
WE znaleziono właśnie w połączeniu wyżej 
wspomnianych szkół z polskim językiem 
nauczania. Po wysunięciu tego projektu, cała 
sprawa znowu była tematem dogłębnych dys-
kusji i rozważań w Miejskim Komitecie Partii 
i MRN w Orłowej I z przedstawicielami SRPS 

(Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szko-
ły – przyp. jot), dyrekcji oraz PO KPC (Pod-
stawowa Organizacja Komunistycznej Partii 
Czechosłowacji – przyp. jot) Polskiej Ogól-
nokształcącej Szkoły Średniej w Orłowej I. 
(…) Towarzysze proponowali np. żeby Szkoła 
Specjalna mogła wprowadzić się do PDSP w 
Łazach. Przy takim rozwiązaniu jednak, tylko 
– i to maksymalnie – 8 klas Szkoły Specjalnej 
znalazłoby pomieszczenie a problem pozo-
stałby z umieszczeniem dalszych 5 klas itp.”.

Podczas tych dyskusji pojawił się również 
pomysł, by podstawówka została ulokowa-
na w budynku byłej polskiej bursy, jednak 
był on pod władaniem Powiatowej Rady 
Narodowej, która zamierzała otworzyć tam 
internat dla uczniów hawierzowskiej „prze-
mysłówki”. Inne głosy sugerowały, by cztery 
klasy podstawówki w Łazach zostały prze-
niesione na Obroki, czemu sprzeciwili się 
mieszkańcy Łazów. Ponadto okazało się, 
jak pisał dalej „Głos”, „ŻE TAKIE ROZWIĄ-
ZANIE BYŁOBY I TAK ROZWIĄZANIEM 
TYMCZASOWYM! Dewastacje nie ominą 
przecież Obroków. Zresztą wspominaliśmy 
już o tym i teraz najwyżej raz jeszcze powta-
rzamy, że umieszczenie Szkoły Specjalnej 
na Obrokach w budynku byłego gimnazjum 
ma charakter przejściowy PODCZAS GDY 
ULOKOWANIE POLSKICH SZKÓŁ W NO-
WYM BUDYNKU W ŁAZACH MA CHARAK-
TER TRWAŁY”.

W dalszej części tekstu zajęto się „nieodpo-
wiednimi” komentarzami, które również do-
tarły do uszu redakcji. „Ot, nie ma bowiem co 
kryć, znaleźli się tacy, którzy przeprowadzkę 
klas wyższych PDSP i OSŚ z polskim językiem 
nauczania (klasy bowiem 1 aż 5 zostają na 
miejscu) starali się przedstawić jako ograni-
czanie praw obywateli narodowości polskiej! 
Z drugiej strony znowu tak samo szkodliwe 
głosy niektórych obywateli narodowości cze-
skiej brzmiały mniej więcej tak: »A więc na-
reszcie zniknie ta polska buda z Obroków!«. 
– W OBU WYPADKACH CHODZI O WROGIE 
DLA NASZEGO SPOŁECZEŃSTWA PRZEJA-
WY NACJONALIZMU I SZOWINIZMU! Zde-
cydowanie więc trzeba wszelkie tego typu 
wypowiedzi tępić. Polityka narodowościowa 
naszej partii stoi bowiem zdecydowanie na 
słusznym stanowisku marksizmu-leninizmu 
I DAŁA TEMU I NADAL DAJE JASNY WY-
RAZ”.

Redakcja zdawała się rozumieć starszych 
absolwentów szkoły na Obrokach, dla któ-
rych „budynek byłego gimnazjum może w 
ogóle przedstawiać pewne wzruszenie emo-
cjonalne, pewien żal, że gmach, w którym 
kiedyś sami się kształcili, teraz musi powoli 
ustąpić miejsca nowemu budynkowi… Taki 
już jednak los niejednego obiektu na terenie 
całego naszego powiatu”. Podkreślano przy 
tym nowoczesny i funkcjonalny charakter 
nowego miejsca nauki. „Dotyczy to wszyst-
kich pomieszczeń i sali gimnastycznej, która 
w Łazach jest nie mniej piękna od tej, jaką wy-
budowano swego czasu w Orłowej na Obro-
kach. W obu będą ćwiczyły dzieci. Życzymy 
im powodzenia w nowym roku szkolnym”. 

27 sierpnia 1962 r. przy pomocy uczniów 
przewieziono wszystkie pomoce naukowe z 
Obroków do Łazów, a 3 września rozpoczę-
ło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 
w nowym budynku, w którym umieszcze-
nie polskich placówek edukacyjnych miało 
mieć „charakter trwały”. Trzydzieści lat póź-
niej, w myśl słów, że „taki już jednak los nie-
jednego obiektu na terenie całego naszego 
powiatu” i łaziańska szkoła przestała istnieć, 
a jednym trwałym śladem, jaki po niej po-
został, są schody prowadzące od ulicy oraz 
nazwa przystanku autobusowego – „Orlová, 
Lazy, škola”.  

I
Jestem uzależniony od czytania. 
Jak dzisiejsza młodzież od smart-
fonów. Jestem nałogowym czy-
telnikiem, choć może nie w takim 
stopniu jak Antoni Słonimski. Ten 
ponoć, kiedy nie miał żadnej lek-
tury pod ręką, czytał napisy na pu-
dełkach od zapałek. Umberto Eco 
na pytanie, jaką książkę zabrałby 
ze sobą na bezludną wyspę – odpo-
wiedział żartobliwie, że książkę te-
lefoniczną. Widząc zdziwioną minę 
przepytującej go dziennikarki – do-
dał, że akcja w książce telefonicznej 
jest wprawdzie wątła, ale za to mnó-
stwo bohaterów. To oczywiście żart 
– wszak Eco, znany włoski pisarz i 
semiotyk, nieraz wykpiwał w swo-
ich wykładach tzw. interpretację 
paranoiczną, to znaczy pisaną pod z 
góry założoną tezę, która z interpre-
towanym tekstem nie ma nic wspól-
nego. I tak, gdyby Kuba Rozpruwacz 
twierdził, że robił to, co robił (a więc 
mordował) na podstawie swej inter-
pretacji Ewangelii według św. Łuka-
sza, to on, Eco musiałby się zgodzić, 
że Kuba Rozpruwacz potrzebuje 
opieki lekarskiej, bo jego interpre-
tacja nosi wszelkie cechy paranoi. 
Ale nie wątpię, że pełen dystansu i 
humoru Eco wymyśliłby sobie czy-
telniczą frajdę nawet z książką tele-
foniczną.

II
Jednak w rzeczywistości koneserzy 
lektury nie zadowalają się byle czym. 
Preferują tylko dobre, ba, wybitne po-
wieści, dramaty czy eseje. Z literacką 
produkcją klasy B nie chcą zwykle 
mieć nic wspólnego. No, chyba, że – 
jak Umberto Eco – napiszą artykuł 
pod uczonym tytułem „Struktury 
narracyjne u Fleminga”, a poświęco-
ny powieściom z Jamesem Bondem. 
Teksty takie naznaczone są zresztą 
pewną dwuznacznością – wszak sam 
Eco pisał „gdybyśmy przekopali się 
przez bibliotekę jakiegoś słynnego 
człowieka, człowieka kultury, zna-
leźlibyśmy niemało powieści kry-
minalnych. Powieść kryminalna nie 
jest wyłącznie grzechem młodości; 
jest ona stałą pokusą”.

III
Oczywiście bywają koneserzy lektu-
ry skrajnie rygorystyczni. Ci mają w 
głowie coś na kształt modelu metra z 
Sèvres, który pozwala im odróżniać 
lektury dobre od tych niewartych 
uwagi. I w tym ostatnim przypadku 
są bezwzględni. Pisał wybitny eseista 
Jerzy Stempowski: „Pewnego upal-
nego lata, jako młody chłopiec, prze-
czytałem po kolei wszystkie dramaty 
Shakespeare’a. Wypadek ten miał 
rozstrzygający wpływ na moje póź-
niejsze lektury (…) »Weź tę trzcinę 

i zmierz nią świątynię i tych, którzy 
się w niej modlą«, mówi Apokalipsa. 
Trzcina ta była w moich rękach. Od-
rzucałem odtąd bez pardonu wszyst-
kie książki, które wydawały mi się 
gorsze od Troilusa i Kresydy”.

IV
Tytuł tego felietonu zapożyczyłem z 
książki Stanisława Cata-Mackiewicza 
tak właśnie zatytułowanej. Bo nie-
kiedy (dobra, wcale często) trzcina, o 
której pisał Stempowski, zawodzi. A 
zawodzi szczególnie boleśnie wtedy, 
kiedy rozczarowują książki autora, 
którego wcześniejsze dzieła zrobiły 
na nas wrażenie. Podam dwa – bar-
dzo nierówne, przyznaję – przykła-
dy. Pierwszy. Właśnie ukazała się po-
wieść Fredericka Forsytha „Fox”. Jak 
zapowiedział 81-letni autor, „Fox” to 
jego ostania powieść. Jak zwykle w 
przypadku Forsytha czyta się z przy-
jemnością, znać warsztat pisarski i 
świetny research. Polski znawca bro-
ni Szczepan Twardoch przekonywał 
mnie co prawda kiedyś, że w spra-
wach balistycznych nie był Forsyth 
nieomylny, dodam więc tylko dla 
porządku, że research Forsytha na 
potrzeby czytelnika amatora zdaje 
się perfekcyjny. Więc niby wszystko 
w wielu powieściach – jak zresztą 
zawsze w przypadku tego autora – w 
najlepszym porządku. A przecież… 

A przecież po genialnym debiucie 
fundatora powieści w stylu political 
fiction, jakim niewątpliwie jest For-
syth, czyli „Dniu szakala” z 1971 roku, 
wszystkie pozostałe jego dzieła (no, 
może za wyjątkiem „Psów wojny”) 
przynosiły mi jednak oprócz czytel-
niczej satysfakcji jakiś rodzaj roz-
czarowania. Żadna z późniejszych 
powieści Forsytha nie dorastała bo-
wiem do poziomu „Dnia szakala”. 
Przyznaję, poprzeczka zawieszona 
była wysoko. Wreszcie „Dzień szaka-
la” to powieść sensacyjna, której fi-
nał zna się od pierwszej strony… Cóż 
więc niby za przyjemność lektury? 
Gdzie tu napięcie, które towarzyszyć 
powinno tego rodzaju powieściom? 
A przecież mimo to czyta się debiut 
Forsytha z niesłabnącym zaintereso-
waniem. Niemożliwe? Ależ możliwe, 
jak najbardziej możliwe. Taką wła-
śnie powieścią był (i pozostał) „Dzień 
szakala” dla setek milionów czytel-
ników i widzów (świetna ekraniza-
cja Freda Zinnemanna z roku 1974) 
na całym świecie. Po każdą kolejną 
książkę Forsytha sięgałem z wiarą (to 
prawda, z coraz bardziej słabnącą), 
że klasą dorówna jego powieściowe-
mu debiutowi. I tak przeczytałem 
wszystkie. Żadna nie schodzi poniżej 
bardzo przyzwoitego poziomu, ale 
też nie są to książki do których chcia-
łoby się specjalnie wracać.

 V
Przypadek drugi to Robert Harris. 
Kilka powieści tego autora przeczy-
tałem z niekłamaną przyjemnością. 
Sprawnie napisane, akcja wartka w 
świetnym „Ghostwriterze” (zekrani-
zowanym przez Romana Polańskie-
go, z Ewanem McGregorem i Piercem 
Brosnanem); w przypadku takich 
pozycji, jak „Trylogia rzymska” czy 
„Oficer i szpieg” (film na podstawie 
tej powieści reżyseruje film Polański) 
bardzo dobry historyczny research. 
Nic więc dziwnego, że z niecierpli-
wością czekałem na „Konklawe” tego 
autora. Trudno było się nie domy-
ślać, że sensacyjna książka o wybo-
rze papieża może mieć posmaczek 
antyklerykalny. Liczyłem jednak, 
ba, byłem pewien, że tak jak inne 
książki tego autora, będzie trzyma-
ła w napięciu. I… No i zawiodłem 
się. Bardzo. Od niemal pierwszych 
stron „Konklawe” w miarę zmyślny 
czytelnik zaczyna żywić podejrze-
nie graniczące z pewnością, że w fi-
nale papieżem zostanie tajemniczy 
kardynał z Filipin. A jeśli czytelnik 
obznajomiony jest z regułami poli-
tycznej poprawności, nie zdziwi się 
specjalnie, że ów kardynał okaże się 
w finale powieści kobietą. No cóż – i 
powieści, i tematu żal. 

Różna jest jak widać forma „ksią-
żek moich rozczarowań”.  
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PIĄTEK 23 SIERPNIA 

6.10 Leśniczówka 6.55 Cafe piosenka 
7.25 Domisie (dla dzieci) 7.55 Pytanie 
na śniadanie 11.00 Polonia 24 11.25 
Halo Polonia 12.10 W rytmie disco. 
Marysia Sadowska 12.25 Wiadomości 
12.40 Historia jednego obrazu. W alta-
nie - Aleksander Gierymski 12.50 Po-
wroty 13.10 Na sygnale. A miało być tak 
pięknie 13.45 Miłość nad rozlewiskiem 
(s.) 14.40 Enter Enea Festival 2019. Te-
atr Pieśń Kozła - koncert 15.45 Wiado-
mości 15.55 Rodzinka.pl (s.) 16.30 Baw 
się słowami 16.55 Domisie (dla dzieci) 
17.20 Historia jednego obrazu. Bociany 
- Józef Chełmoński 17.30 Teleexpress 
17.55 Taka to robota, czyli kabareto-
wy przegląd zawodów 18.55 Wszystko 
przed nami (s.) 19.25 Magazyn z Ame-
ryki 19.45 Dobranocka 20.00 Wiado-
mości, pogoda, sport 20.45 Ratownicy 
21.45 Polonia 24 22.05 Halo Polonia 
22.45 Powroty 23.00 Spis treści. Paweł 
Jasienica 23.10 Focus on Poland 23.30 
Laskowik & Malicki. 

SOBOTA 24 SIERPNIA 

6.10 Barwy szczęścia (s.) 7.55 Pytanie 
na śniadanie 11.25 Polonia 24 11.40 
Halo Polonia 12.20 Zakochaj się w Pol-
sce. Kamieniec Ząbkowicki 12.45 Ojciec 
Mateusz 21 (s.) 13.40 Ratownicy 14.35 
Lato, muzyka, zabawa. Wakacyjna trasa 
Dwójki - 2019 15.40 Wolny ekran (mag.) 
16.00 Kulturalni PL 17.00 Słownik pol-
sko@polski 17.30 Teleexpress 17.55 
Miłość nad rozlewiskiem (s.) 18.45 
Rodzina, ach rodzina 19.45 Dobranoc-
ka 20.00 Wiadomości, pogoda, sport 
20.45 Bodo 21.45 Kobiety polskiego 
filmu. Bo oszalałem dla niej 23.30 Lato, 
muzyka, zabawa. Wakacyjna trasa 
Dwójki - 2019. Rzeszów. 

NIEDZIELA 25 SIERPNIA 

6.55 Festiwal Muzyki Tanecznej - Kiel-
ce 2019 7.55 Pytanie na śniadanie 11.00 
Wolny ekran 11.25 Ziarno. Lecimy do 
szkoły! 11.55 Między ziemią a niebem 
12.00 Anioł Pański 12.15 Między ziemią 
a niebem 12.40 Spotkanie ze świętym 
13.00 Transmisja mszy świętej z ko-
ścioła pw. św. Jana Bosko w Gdańsku-
-Oruni 14.35 Fajna Polska. Łódź 15.35 
Kino familijne. Złota kaczka 16.30 
Leśniczówka 17.30 Teleexpress 17.55 
Miłość nad rozlewiskiem (s.) 18.50 
One. Kobiety kultury. Gabriela Muskała 
19.25 Nela Mała Reporterka. Tajemnice 
zatoki Ha Long 19.45 Dobranocka 19.55 
Wiadomości 20.30 Lato, muzyka, za-
bawa. Wakacyjna trasa Dwójki – 2019 
22.30 Fajna Polska. Łódź. 

PONIEDZIAŁEK 26 SIERPNIA 

6.20 Rączka gotuje 6.55 Astronomia 
niepodległa - 100 lat polskiej astrono-
mii 7.25 W krainie baśni. Jabłko i poma-
rańcza 7.55 Pytanie na śniadanie 11.00 
Kulturalni PL 12.00 Zrób to ze smakiem 
12.25 Wiadomości 12.40 Historia jedne-
go obrazu. Bociany - Józef Chełmoński 
12.50 Magazyn z Ameryki 13.10 Barwy 
szczęścia (s.) 13.45 Marszałek Piłsudski 
14.40 One. Kobiety kultury. Gabriela 
Muskała 15.10 Reportaż 15.45 Wiado-
mości 15.55 Rodzinka.pl (s.) 16.25 Pry-
watne życie zwierząt. Partner na wagę 
złota 16.50 W krainie baśni. Jabłko i po-
marańcza 17.20 Historia jednego obra-

zu. Dama z gronostajem - Leonardo da 
Vinci 17.30 Teleexpress 17.55 Nożem i 
widelcem. Myszka cielęca, sos chrzano-
wy, deser z ciasteczek 18.15 Zakochaj się 
w Polsce. Kamieniec Ząbkowicki 18.40 
Pod Tatrami 18.55 Barwy szczęścia (s.) 
19.25 Nad Niemnem 19.45 Dobranoc-
ka 20.00 Wiadomości, pogoda, sport 
20.45 Noce i dnie. Rodzimy się, umiera-
my, a życia wciąż wystarcza... 21.45 Po-
lonia 24 22.05 Rozmowa Polonii 22.20 
Halo Polonia 23.10 Focus on Poland 
23.30 Lato, muzyka, zabawa. Wakacyj-
na trasa Dwójki - 2019. Rzeszów. 

WTOREK 27 SIERPNIA 

6.10 Fajna Polska. Łódź 7.05 Pożytecz-
ni.pl 7.35 Margolcia i Miś zapraszają 
dziś 7.55 Pytanie na śniadanie 11.00 
Polonia 24 11.20 Rozmowa Polonii 
11.35 Halo Polonia 12.25 Wiadomości 
12.40 Historia jednego obrazu. Dama z 
gronostajem - Leonardo da Vinci 12.50 
Nad Niemnem 13.10 Barwy szczęścia 
(s.) 13.45 Bodo 14.45 Lato, muzyka, za-
bawa. Wakacyjna trasa Dwójki - 2019. 
Rzeszów 15.45 Wiadomości 15.55 Ro-
dzinka.pl 16.25 Żywy Bałtyk. Piasek 
16.50 Margolcia i Miś zapraszają dziś 
17.05 Zwierzaki Czytaki. Rozdaważ 
mieszkaniowa 17.20 Historia jednego 
obrazu. Podaj cegłę - Aleksander Ko-
bzdej 17.30 Teleexpress 17.55 Okrasa 
łamie przepisy. Trzy mięsa na grilla 
18.25 Cafe piosenka 18.55 Barwy szczę-
ścia (s.) 19.25 Kierunek Zachód 19.45 
Dobranocka 20.00 Wiadomości, pogo-
da, sport 20.45 Ojciec Mateusz 21 (s.) 
21.45 Polonia 24 22.05 Rozmowa Polo-
nii 22.20 Halo Polonia 23.10 Focus on 
Poland 23.30 Ocaleni. 

ŚRODA 28 SIERPNIA 

6.10 Korona królów 7.10 Pójdź za mną 
7.35 Nela Mała Reporterka. Tajemnice 
zatoki Ha Long 7.55 Pytanie na śnia-
danie 11.00 Polonia 24 11.20 Rozmowa 
Polonii 11.35 Halo Polonia 12.25 Wiado-
mości 12.40 Historia jednego obrazu. 
Podaj cegłę - Aleksander Kobzdej 12.50 
Kierunek Zachód 13.10 Barwy szczę-
ścia (s.) 13.45 Noce i dnie. Rodzimy się, 
umieramy, a życia wciąż wystarcza... 
14.50 Zmierzch. Ofensywa ideologii 
gender 16.00 Rodzinka.pl (s.) 16.30 Stu-
dio Raban 17.00 Nela Mała Reporterka. 
Tajemnice zatoki Ha Long 17.20 Histo-
ria jednego obrazu. My i wojna - Edward 
Okuń 17.30 Teleexpress 17.55 Taniec na 
niebie 18.35 My, Europa, uczta narodów 
18.55 Barwy szczęścia (s.) 19.25 Wilno-
teka 19.45 Dobranocka 20.00 Wiado-
mości, pogoda, sport 20.45 Zaginiona. 
Konfrontacja 21.45 Polonia 24 22.05 
Rozmowa Polonii 22.20 Halo Polonia 
23.10 Focus on Poland 23.30 Zmierzch. 

CZWARTEK 29 SIERPNIA 

6.10 Korona królów 7.35 Moliki książ-
kowe. Domowi odkrywcy 7.55 Pytanie 
na śniadanie 11.00 Polonia 24 11.20 
Rozmowa Polonii 11.35 Halo Polonia 
12.25 Wiadomości 12.40 Historia jed-
nego obrazu. My i wojna - Edward Okuń 
12.50 Wilnoteka 13.10 Barwy szczęścia 
(s.) 13.45 Miłość nad rozlewiskiem (s.) 
14.40 Zaginiona. Konfrontacja (7-ost.) 
15.45 Wiadomości 15.55 Rodzinka.pl 
(s.) 16.25 Wschód 17.00 Moliki książko-
we. Domowi odkrywcy 17.20 Historia 
jednego obrazu 17.30 Teleexpress 17.55 
Europejski Stadion Kultury - Rzeszów 
2019 - koncert 18.55 Barwy szczęścia 
(s.) 19.25 Powroty 19.45 Dobranoc-
ka 20.00 Wiadomości, pogoda, sport 
20.45 PitBull 21.45 Polonia 24 22.05 
Rozmowa Polonii 22.20 Halo Polonia 
23.10 Focus on Poland 23.30 Reportaż.

W I E Ś C I  P O L O N I J N E

100 lat polskiej astronomii 
Poniedziałek 26 sierpnia, godz. 6.55 S P O R T 

Dziennikarze do... piór
Kancelaria Senatu RP ogłosiła 

konkurs dla dziennikarzy pol-
skich i polonijnych o nagrodę mar-
szałka Senatu. Temat tegorocznej 
edycji brzmi: „Tylko tworząc kultu-
rę można ją zachować”.

Jak informuje Dział Prasowy 
Kancelarii Senatu, jego celem jest 
pokazanie, jak Polacy poza grani-
cami dbają o polskie dziedzictwo 
kulturowe, jak sami uczestniczą 
w tworzeniu kultury i dzięki temu 
przyczyniają się do zachowania 
i budowania tożsamości narodo-
wej. „Jednym z kierunków działań 
Senatu na rzecz Polonii i Polaków 
poza granicami jest kultura i pro-
mocja Polski oraz ochrona polskie-

go dziedzictwa kulturowego i hi-
storycznego. Chcielibyśmy zatem 
zainspirować dziennikarzy do po-
szukiwania polskich twórców poza 
granicami, przybliżenia Polakom 
w kraju ich dorobku, opowiedze-
nia o ich życiu i działalności, o ich 
sukcesach; do poszukiwania na-
szych rodaków, których fascynuje 
przeszłość, którzy przechowują, 
gromadzą pamiątki, którzy przy-
czynili się do ocalenia przed zapo-
mnieniem, przed utratą jakiegoś 
cennego dziedzictwa – materialne-
go lub duchowego poza granicami. 
Kultura ponad granicami spaja nas 
jako naród, wyróżnia nas i identyfi-
kuje, ale też daje siłę, która pozwa-

la trwać Polakom jako narodowi. 
Świadomie lub nie – czerpiemy z 
dorobku wcześniejszych pokoleń i 
w oparciu o ten dorobek budujemy 
naszą tożsamość” – przekonują or-
ganizatorzy konkursu.

W konkursowe szranki mogą 
stanąć dziennikarze pracujący w 
krajowych i polonijnych gazetach, 
czasopismach, rozgłośniach ra-
diowych, stacjach telewizyjnych, 
portalach internetowych, a także 
współpracownicy tych mediów. 
Prace konkursowe należy przesyłać 
do 20 listopada 2019 r. Szczegółowy 
regulamin konkursu jest dostępny 
na internetowej stronie Senatu RP 
w zakładce „dla mediów”.  (wik)

Jest nas  
60 milionów
W siedzibie Polskiego Radia zostało zawarte porozumienie o współpracy w zakresie 
realizacji kampanii społecznej „Jest nas 60 milionów”. Podpisali go m.in. marszałek 
Senatu – Stanisław Karczewski, prezydencki minister Adam Kwiatkowski oraz prezes 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Dariusz Piotr Bonisławski.

Jej głównym założeniem jest 
poszerzenie wiedzy o Polonii 
i Polakach z zagranicy w kra-

ju oraz wiedzy o Polsce w środowi-
skach polonijnych, a także przede 
wszystkim budowanie świadomości 
globalnej wspólnoty Polaków. Oma-
wiając idee kampanii, marszałek 
Senatu podkreślał, że to ważne, by 
Polacy w kraju i na obczyźnie pozna-
wali się wzajemnie; jak zaznaczył, 
mają oni wielki potencjał, o którym 
trzeba mówić. Karczewski zapowie-
dział, że w związku z tym będą po-
dejmowane liczne akcje, a on sam 
– na początek – zamierza co drugi 
dzień przybliżać jakiś element kam-
panii na swoim koncie na Twitterze.

Karczewski mówił także, że kam-
pania „Jest nas 60 milionów” zo-
stała zaadresowana do wszystkich 

– Polaków w kraju, poza jego gra-
nicami, ale też innych osób, które 
interesują się Polską. – Będziemy 
poznawać się, chwalić się tym, jak 
się rozwijamy i poznawać Polonię 
oraz budować mosty. Mam nadzie-
ję, że po tych mostach bardzo dużo 
Polaków będzie przyjeżdżało i wra-
cało do Polski – powiedział mar-
szałek Senatu. Dodał, że obecnie 
istnieje Muzeum Emigracji w Gdy-
ni, a jemu marzy mu się, by w przy-
szłości mogło powstać muzeum 
powrotów, dokumentujące liczne 
powroty rodaków do kraju.

Z kolei Dariusz Piotr Bonisławski 
(na zdjęciu podczas podpisywania 
porozumienia) przypomniał, że 
kampania rozpoczęła się 1. Kon-
gresem Młodzieży Polonijnej w 
Ameryce Południowej, zorgani-

zowanym na początku lipca tego 
roku w Kurytybie przez „Wspól-
notę Polską”. – Polonia jest taka, 
jacy jesteśmy my – tu, w Polsce – a 
więc są tam ludzie, którzy bardzo 
kochają swój kraj, pomimo tego, 
że ich przodkowie wyjechali bar-
dzo dawno temu (w Brazylii mija 
150 lat od pierwszej emigracji), a 
na co dzień, żyjąc w lokalnych spo-
łecznościach, charakteryzują się 
tym, że akceptują reguły kraju do 
którego przyjechali. Są dobrymi 
Amerykaninami, Francuzami czy 
mieszkańcami Wielkiej Brytanii, 
akceptując i wpisując się w tam-
tejsze zwyczaje, jednocześnie nie 
zapominając o swoich – powiedział 
prezes Bonisławski.

Stowarzyszenie  
„Wspólnota Polska”

W Słowenii jak w raju
Sześć wymagających meczów kontrolnych zaliczą piłkarze ręczni Banika Karwina podczas 
zgrupowania w Słowenii. Od środy podopieczni trenera Marka Michaliski przebywają 
w okolicach miasta Celje, które jest mekką piłki ręcznej w Słowenii.

Janusz Bittmar 

W poprzednich latach 
wyjeżdżaliśmy regu-
larnie do Chorwacji, 

ale w tym roku postanowiliśmy 
zmienić cel naszej podróży – 
stwierdził szkoleniowiec wice-
mistrza RC, Marek Michalisko. 
W Słowenii szczypiorniak cieszy 
się dużą popularnością, na rów-
ni z piłką nożną. O tym czeskie 
kluby mogą tylko pomarzyć, w 
naszym kraju piłka ręczna prze-
grywa bowiem nie tylko z futbo-
lem, ale też z hokejem na lodzie i 
unihokejem. – Słoweńskie kluby 
regularnie uczestniczą w euro-
pejskich pucharach, a także Li-
dze Mistrzów. Trenujemy więc w 
przyjaznym dla szczypiorniaka 
środowisku – zaznaczył Micha-
lisko. Karwiniacy w Słowenii 
pozostaną do 28 sierpnia. Po po-
wrocie od razu zostaną rzuceni 
na głęboką wodę, albowiem już 8 
września zmierzą się w ramach 1. 
kolejki ekstraligi w wyjazdowych 
derbach z Frydkiem-Mistkiem. 
– Czasu pozostało niewiele, tym 
bardziej cieszę się, że przed nami 
seria bardzo jakościowych me-
czów kontrolnych.

W harmonogramie słoweńskie-
go zgrupowania znajdują się me-
cze z RK Zagreb, Celje Pivovarna 
Lasko, Fivers Wiedeń, Dinamem 
Panczewo, RK Maribor Branik i 
RK Prevent Gradec. To wszystko 
klasowi przeciwnicy. Za spraw-
dzian generalny przed powrotem 
do Karwiny posłuży pojedynek 
z Gradcem, który również wy-
stępuje w najwyższej klasie roz-
grywek na Słowenii. – Czeska 
ekstraliga staje się coraz bardziej 
nieprzewidywalna, nie chcemy 
pozostawić nic przypadkowi – 
podkreślił karwiński trener. Bez 
taryfy ulgowej Banik potraktował 
zresztą również domowe przygo-
towania do sezonu. Przed wyjaz-
dem do Słowenii szczypiorniści 

zmierzyli się m.in. z Górnikiem 
Zabrze (wygrana 28:23) i Fivers 
Wiedeń (przegrana 35:37). – Z ze-

społem Fivers zagramy rewanż 
na Słowenii. Motywacji moim 
chłopakom z pewnością nie za-

braknie – podkreślił Michalisko. 
 

Kadra HCB Karwina
Bramkarze: Nemanja Marjanović, 

Petr Mokroš, Jiří Tabara
Skrzydłowi: Marek Drzyzga, Ondej 

Skalický, Jan Zbránek, Roman 
Chosik, Matěj Nantl, Dominik 
Solák, Miroslav Nedoma, Jan 
Plaček, Radim Chudoba, Marek 
Monczka, Artur Urbański, Alek-
sander Zamarski

Rozgrywający: Michal Brůna, David 
Růža

Obrotowi: Václav Franc, Jurij Gromi-
ko, Nicolas Noworyta, Jan Užek

Trener: Marek Michalisko

Na dwóch frontach
Karwiniacy w nowym sezonie ponownie zagrają na dwóch frontach. W ekstra-
lidze, gdzie w zeszłym sezonie dobrnęli do finału, przegrywając w zaciętej serii 
z Pilznem, będą chcieli znów liczyć się w walce o ścisłą czołówkę. Z kolei w eu-
ropejskich pucharach Banik zgłosił się do rozgrywek Challenge Cup, w których 
na pierwszy ogień zmierzy się z izraelskim klubem Holon Handball Club. Włoda-
rzom Banika udał się majstersztyk, przekonali bowiem izraelskiego przeciwnika 
do zaliczenia obydwu spotkań w Karwinie. – Izraelczycy nie mieli nic przeciwko 
temu, żeby zagrać oba mecze na naszym parkiecie. Dla nich to fajna wycieczka, 
a my zaoszczędzimy pieniądze – stwierdził szef karwińskiego klubu, Roman Mu-
cha. Mecze 1. rundy Challenge Cup zaplanowano na 5 i 6 października w hali 
Banika Karwina. – W barwach izraelskiego rywala występuje sporo obcokrajow-
ców. Są Rosjanie, Polacy, a więc czeka nas ciężka przeprawa – zaznaczył Marek 
Michalisko. Październikowy termin rozpoczęcia Challenge Cup skwitowali nad 
Olzą z zadowoleniem. Banik zdąży bowiem do tego czasu zaliczyć cztery kolejki 
w ramach ekstraligi – z Frydkiem-Mistkiem, Jičínem, Koprzywnicą i Zubrzi. – Te 
mecze przygotują nas w odpowiedni sposób do walki na europejskim froncie – 
podkreślił Michalisko.

• W Karwinie młodość przeplata się z doświadczeniem. Również w nowym sezonie w kadrze Banika pozostaje kluczowy 
rozgrywający Michal Brůna (z lewej). Fot. IVO DUDEK

Z igrzysk polonijnych na korty badmintonowe
Nie milkną echa dużego sukcesu 

reprezentacji Polaków w RC w 
XIX Światowych Letnich Igrzyskach 
Polonijnych w Gdyni. Na arenach 
igrzysk spotkaliśmy m.in. byłego 
młodzieżowego reprezentanta RC w 
badmintonie, Adama Szarca. Zawod-
nik TJ Slavoj Czeski Cieszyn igrzyska 
w Gdyni potraktował jako świetny 
sprawdzian formy przed startem 
pierwszej ligi w badmintonie. 

Spotykamy się na turnieju w 
tenisie stołowym, ale wcześniej 
zobaczyłem cię m.in. na basenie. 
Czy dobrze rozumiem, że jesteś 
sportowcem wszechstronnym?

– Coś w tym jest. Badminton upra-
wiam wyczynowo, a tenis stołowy 
i pływanie dla zwykłej przyjemno-
ści. W tenisie stołowym mamy inny 
ruch nadgarstka, niż w badminto-
nie. Ping-pong jest też bardziej sta-
tyczny i wybrałem go do rywaliza-
cji w Gdyni m.in. z tego powodu, 
że kontuzje w nim należą do rzad-
kości. Badminton to z kolei trochę 
sport ekstremalny. Bardzo cierpią 
plecy, ramiona i stawy skokowe. 

Zdobyłeś w Gdyni złoto w turnieju 
badmintonowym, ale też zwycię-
żyłeś w rzucie oszczepem i skoku 
w dal oraz stanąłeś na podium w 

konkurencjach pływackich. Teraz 
pozostaje już tylko zwycięstwo w 
badmintonowej pierwszej lidze…
– Tam będzie piekielnie trudno, 
bo poziom rozgrywek znacznie się 
poprawił. W zeszłym sezonie udało 
nam się w drużynowych rozgryw-
kach wywalczyć ze Slavojem czwar-
te miejsce w grupie wschodniej i 
chcemy co najmniej powtórzyć ten 
wyczyn. W gronie ośmiu zespo-
łów nie będzie łatwo. Pierwsza liga 
zwabiła wielu zawodników, którzy 
nie przebili się do ekstraligowych 
zespołów. Z korzyścią dla pierw-
szej ligi, bo liczę na zacięty sezon. 
Drużynowo rozpoczynamy walkę w 

październiku, a indywidualnie we 
wrześniu.  

Do jakich zmian doszło w zespole 
Slavoja Czeski Cieszyn?
– Mamy moim zdaniem mocną 
drużynę. Pozostaje z nami Kamila 
Augustyn, mistrzyni Polski w grze 
pojedynczej. W kadrze Slavoja Cze-
ski Cieszyn znajduje się też młodzie-
żowa reprezentantka Polski Kornelia 
Marczak. Spore oczekiwania wiąże-
my też ze startem młodzieżowego 
reprezentanta RC, Matěja Rzeplin-
skiego. W pierwszej lidze oprócz 
mnie zagra też Wojtek Mendrek, Pa-
trik Míra i Beata Fukala.   (jb)

• Adam Szarzec podczas igrzysk w 
Gdyni. Fot. JANUSZ BITTMAR

PIŁKA NOŻNA – FORTUNA LIGA: 
Ostrawa – Slovácko (dziś, 18.00), 
Zlin – Karwina (sob., 17.00). FNL: 
Prościejów – Trzyniec (sob., 17.00). 
DYWIZJA: Frydlant – Dziećmoro-
wice, Bogumin – W. Międzyrzecze 
(sob., 16.30), Karwina B – Opawa 
B, Hawierzów – N. Jiczyn (niedz., 
10.15), Frensztat p. R. – Trzyniec 
B (niedz., 16.30). MISTRZOSTWA 
WOJEWÓDZTWA: Fulnek – L. 
Piotrowice (sob., 17.00), Bilowec – 
Cz. Cieszyn, Oldrzyszów – Datynie 
Dolne, Bystrzyca – Bruszperk (niedz., 
17.00). IA KLASA – gr. B: Dobra 
– Stonawa, Lutynia Dolna – Jabłon-
ków, Sl. Orłowa – Olbrachcice (sob., 
17.00), Jistebnik – Śmiłowice (niedz., 
17.00). IB KLASA – gr. C: Starzicz – I. 
Piotrowice (sob., 15.00), Sucha Gór-
na – Sedliszcze, Gnojnik – Wierznio-
wice, Oldrzychowice – L. Piotrowice 
B, Pietwałd – Wędrynia, Mosty k. 
J. – Nydek (sob., 17.00), Raszkowice 
– Zabłocie (niedz., 17.00). MP KAR-
WIŃSKIEGO: Łąki – G. Hawierzów, 
Sn Hawierzów – B. Rychwałd, Żuków 
Górny – F. Orłowa, V. Bogumin – 
Cierlicko (sob., 17.00), G. Błędowice 
– Dąbrowa (niedz., 17.00). MP FRY-
DEK-MISTEK: Wojkowice – Piosek 
(sob., 17.00), Śmiłowice B – Niebory 
(niedz., 10.00), Bukowiec – Nawsie, 
Milików – Gródek (niedz., 17.00).  (jb)

MILIK POZOSTANIE W NAPOLI? To 
już chyba koniec spekulacji. Arkadiusz 
Milik według informacji włoskiego 
dziennika „La Gazzetta dello Sport” 
pozostanie w Neapolu. Polski piłkarz 
wcześniej łączony był m.in. z Betisem 
Sevilla, Borussią Dortmund i Interem 
Mediolan, ale wiele wskazuje na to, że 
właściciel SSC Napoli, Aurelio De Lau-
rentiis, chce za wszelką cenę zatrzymać 
Polaka w swoim klubie. Na końcowy 
werdykt trzeba będzie jednak zaczekać 
do 2 września, kiedy to we Włoszech 
zostanie zamknięte okno transferowe.  
VUELTA: MAJKA W GRONIE FAWO-
RYTÓW. W najbliższą sobotę rozpo-
czyna się prestiżowy wyścig kolarski 
Vuelta a Espana. W szerszym gronie 
pretendentów do zwycięstwa fachow-
cy od kolarstwa wymieniają w tym roku 
również Rafała Majkę. Zawodnik grupy 
Bora-Hansgrohe po raz ostatni ścigał 
się na trasie Tour de Pologne.  (jb)
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CO W KINACH

HAWIERZÓW – Centrum: Zabawa 
w pochowanego (23, godz. 20.00); 
Anna (24, 25, godz. 20.00); I Feel 
Good (26, godz. 20.00); HAWIE-
RZÓW – Kino Letnie: Sekretne ży-
cie zwierzaków domowych 2 (23, 24, 
godz. 21.00); KARWINA – Centrum: 
Toy Story 4 (23, godz. 17.45; 24, godz. 
15.00); Zabawa w pochowanego 
(23, 26, godz. 20.00); Spider-Man 
(24, godz. 17.15); Anna (24, 25, godz. 
20.00); PAW Patrol (25, godz. 16.00); 
Hodinářův učeň (25, 26, godz. 17.45); 
KARWINA – Kino Letnie: Szybcy i 
wściekli (23, godz. 20.30); Pokemon. 
Detektyw Pikachu (24, godz. 20.30); 
TRZYNIEC – Kosmos: Spider-Man 
(23, godz. 17.30); Zabawa w pochowa-
nego (23, godz. 20.00); Ženy v běhu 
(24, 25, godz. 17.30); Król Lew (25, 
godz. 15.00); Toy Story 4 (26, godz. 
17.30); Upiorne opowieści o zmro-
ku (26, godz. 20.00); BYSTRZYCA: 
Miłość w Seattle (24, godz. 19.00); 
CZ. CIESZYN – Central: Pewnego 
razu… w Hollywood (23, godz. 17.30); 
PAW Patrol (24, 25, godz. 15.30); 
Anna (24, 25, godz. 17.30); Zabawa w 
pochowanego (24, 25, godz. 20.00); 
CIESZYN – Piast: Toy Story 4 (23-26, 
godz. 15.30, 17.30); Pewnego razu... w 
Hollywood (23-26, godz. 19.30).

CO NA ANTENIE

POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 SM, 
niedziela, wiadomości regionalne 
od godz. 6.00; powtórka na antenie 
ČT2, niedziela od godz. 19.20.
POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz. 
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzyniec 
105,3 MHz.
RADIO KATOWICE: „U Polaków za 
Olzą” – niedz. godz. 8.10 na 103 FM.

CO W TERENIE

HAWIERZÓW-BŁĘDOWICE – MK 
PZKO zaprasza na 50. Dożynki Ślą-
skie 31. 8. o godz. 14.00 w ogrodzie 
Domu PZKO. W programie: obrzą-
dek dożynkowy, Dziecięcy Zespół 

Folklorystyczny „Vonička”, ZR 
„Błędowice”, ZF „Bystrzyca”, ZR 
„Zielony Jawor” (Polska). Specjały 
kuchni śląskiej, kołacze, loteria, 
atrakcje zapewnione.
HAWIERZÓW-SUCHA – MK PZKO 
zaprasza na Dożynki Suskie w nie-
dzielę 25. 8. o godz. 14.00 w ogro-
dzie przy świetlicy PZKO. W pro-
gramie: obrządek dożynkowy, chór 
mieszany „Sucha”, smaczny bufet 
domowy, loteria.
KARWINA-RAJ – Klub Seniora 
MK PZKO zaprasza członków na 
spotkanie 27. 8. o godz. 15.30.
LUTYNIA DOLNA – MK PZKO za-
prasza na spotkanie „Mozaika wrze-
śniowa”, podczas którego Otylia To-
boła przypomni 80-lecie wybuchu 
drugiej wojny światowej, Władysław 
Rusek zagra piosenki żołnierskie do 
wspólnego śpiewania, Iwana Ćmiel 
opowie o pracowitych pszczołach, a 
Leszek Król będzie sprzedawać miód 
domowy. Impreza odbędzie się w 
piątek 6. 9. o godz. 17.00 w małej sal-
ce Domu Kultury w Lutyni Dolnej.
PTM – Zaprasza na kolejne spotka-
nie członków i sympatyków PTM, 
które odbędzie się na Girowej w 
domku letniskowym państwa Opi-
ców 31. 8.-1. 9. 2019 (początek o 
godz. 15.00). W pięknej scenerii Be-
skidów po raz szesnasty pożegnamy 
lato. Jak tam dotrzeć? Prosto, wstu-
kujemy do GPS-a szerokość geogra-
ficzną N 49st, 32min i 0,7sek., oraz 
długość E 18st, 49min i 19,1sek. i 
trafiamy wprost na miejsce. Proszę 
o zgłoszenie chęci uczestnictwa, 
najpóźniej do 29. 8. pod adres elek-
troniczny ptmrc@atlas.cz. 
PTTS „BŚ” – Informuje, że odjazd 
na wycieczkę autobusową na Małą 
Fatrę (Šútovo – Chleb – Vrátna) jest 
w sobotę 24. 8. o godz. 6.00 z Kar-
winy, o godz. 6.20 z Cz. Cieszyna, o 
godz. 6.35 z Trzyńca (dworzec aut.), 
następnie w 5-min. odstępach: Wę-
drynia, Bystrzyca, Gródek, Jabłon-
ków. Prosimy nie zapomnieć o do-
kumentach, ubezpieczeniu, euro. 
Inf. 605 239 165.
 zaprasza 27. 8. na wycieczkę z 
Bukowca przez Jaworzynkę na 
Herczawę. Wyjeżdżamy pociągiem 
z Karwiny o godz. 8.00, z Hawie-
rzowa o godz. 7.46, z Cz. Cieszyna 

o godz. 8.21 do Nawsia. Z Nawsia 
autobusem o godz. 9.25 do Bukow-
ca. Na Trójstyku zaplanowane jest 
ognisko i opiekanie parówek. Wy-
cieczkę przygotował i prowadzi 
Otto Sikora, tel. 603 201 340.
 Towarzystwo Rowerowe OLZA 
przy PTTS „Beskid Śląski” zapra-
sza na wycieczkę „Na rowerze pod 
beskidzkimi gróniami” w niedzielę 
25. 8.  Odjazd o godz. 9.00 z przy-
stanku kolejowego Boconowice. 
Trasa o długości ok. 40 km prowa-
dzi do Cz. Cieszyna. Więcej infor-
macji na stronie internetowej www.
ptts-beskidslaski.cz. Zaprasza Mi-
chał Turoń, tel. +420 739 268 039.
STONAWA – MK PZKO wraz z Gmi-
ną Stonawa zapraszają na Dożynki 
Stonawskie w niedzielę 25. 8. od 
godz. 13.00 do parku PZKO. W pro-
gramie: o godz. 14.00 uroczysty ko-
rowód z wozami alegorycznymi od 
kaplicy spod Górzan; o godz. 14.20 
występ ZF „Wałasi”, o godz. 15.00 
występ ZR „Błędowice”, o godz. 
16.00 występ słowackiego piosen-
karza Vašo Patejdla, o godz. 18.00 
revival zespołu „Queen”.
UWAGA! Absolwenci Wydzia-
łówki od starego kościoła w 
Karwinie, rok 1950. Spotykamy się 
9. 9. jak zawsze w Hotelu „Na Frysz-
tackiej” o godz. 13.00. Cieszę się na 
spotkanie. Tadek.
WIERZNIOWICE – Zarząd MK 
zaprasza w piątek 30. 8. do Łón-
szczku na imprezę Ognisko pod 
Dymbinóm – opiekanie kiełbasek i 
pieczoków. Przygrywać będzie Go-
rolsko Kapela „Czymuni?” . Zbiór-
ka na moście w Wierzniowicach o 
godz. 17.00. W razie niepogody im-
preza odbędzie się w Domu PZKO.

OFERTY

PRZEPROWADZKI + ekipa oraz 
usługi transportowe.  
Tel. +48 601 478 108. GŁ-394

DACHY, KRYCIE I REMONTY.  
Tel. +48 601 532 642. GŁ-395

MALOWANIE DACHÓW – blacha, 
dachy z papy (ipa), skrobanie, 3 x 
lakier pędzlem. Tel. 732 383 700. 
Balicki.

MALOWANIE PŁOTÓW wszelkiego 
gatunku. Tel. 732 383 700. Balicki.
 GŁ-462

CZYSZCZENIE I MALOWANIE 
DACHÓW I ELEWACJI. www.nater-
-strech.cz. Tel. 776 051 335.
 GŁ-200

PRZECIEKA CI DACH, kapie Ci do 
domu – zadzwoń: +48 609 852 057. 
Uszczelniamy wszystkie rodzaje da-
chów. GŁ-036

WYSTAWY

ODDZIAŁ LITERATURY POL-
SKIEJ BIBLIOTEKI REGIONAL-
NEJ KARWINA, Rynek Masary-
ka, Karwina-Frysztat: do 30. 8. 
wystawa przy współpracy z Ośrod-
kiem Dokumentacyjnym KP w RC 
pt. „Jan Kubisz – nauczyciel, poeta 
i działacz społeczny” oraz „Karol 
Piegza – życie i twórczość”. Autor 
wystawy: Marian Steffek. Ekspozy-
cja czynna w godzinach otwarcia 
placówki. Kontakt: e-mail: pol-
ske@rkka.cz, telefon: 596 312 477, 
724 751 002.
BIBLIOTEKA REGIONALNA 
KARWINA, Oddział Literatu-
ry Naukowej (2 piętro), Karwi-
na-Mizerów: do 29. 8. wystawa 
fotografii pt. „Śląsk Cieszyński w 
obiektywie w roku 2018”, MK PZKO 
Cz. Cieszyn-Centrum. Czynna: po-
-pt w godz. 9.00-19.00, so w godz. 
9.00-13.00. 
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃSKIEJ, 
SALA WYSTAW w Jabłonkowie, 
Rynek Mariacki 14: do 29. 3. 2020 
wystawa pt. „Wałasi na Śląsku Cie-
szyńskim”; stała ekspozycja pt. „Z 
przeszłości Jabłonkowa i okolicy”. 
Czynne: po-pt: godz. 8.00-16.00; 
nie: godz. 13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Karwinie-
-Frysztacie, Rynek Masaryka 
10: do 31. 12. wystawa obrazków na 
szkle. Czynna: po-pt: godz. 8.00-
16.00; nie: godz. 13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Orłowej-
-Lutyni, Polna 964: stała eks-
pozycja pt. „Orłowa – przeszłość 
i teraźniejszość”. Czynna: po-pt: 
godz. 8.00-16.00; nie: godz. 13.00-
17.00.

I N F O R M AT O R

I N F O R M A T O R

Ogłoszenia do »Głosu«  
przyjmowane są w dni powszednie: 

• W redakcji „Głosu” przy ul. Strzelniczej 
28, Czeski Cieszyn w godz. 8.30-15.30, 
tel. 558 731 766 e-mail: ogloszenia@glos.
live • W firmie Hudeczek Service, sp. z 
o.o. – Studio Graficzne, Hudeczek Service 
sp. z o.o., Olbrachcice, Stonawska 340, 
w godz. 8.00-15.00, e-mail: ad.servis@
hudeczek.cz. 
• W Odd. Literatury Polskiej, Biblioteki 
w Karwinie-Frysztacie (przy rynku) w po: 
13.00-18.00, wt: 8.00-12.30, 13.00-
18.00, czw: 8.00-12.30, 13.00-18.00, pt: 
8.00-12.30, 13.00-17.00. Poza godzina-
mi otwarcia podanie ogłoszenia można 
uzgodnić (telefonicznie pod nr.: 596 312 
477 lub 724 751 002, e-mail: knih-k1pl@
rkka.cz. 
Uwaga Ogłoszenia do „Kroniki rodzinnej” 
należy przysyłać bądź przynosić osobiście 

do redakcji do godz. 12.00 dnia poprzedza-
jącego wydanie gazety. W przypadku ne-

krologów czekamy do godz. 13.30, prosimy 
jednak wcześniej zgłosić telefonicznie fakt 

zamówienia ogłoszenia.

Czytaj nas codziennie!
www.glos.live

Wyrazy głębokiego współczucia pani Beacie Siwek oraz jej najbliższym 
z powodu śmierci 

OJCA 
składają koleżanki i koledzy ze szkoły i przedszkola w Karwinie-Frysz-
tacie. GŁ-506

KONDOLENCJE

ŻYCZENIA

WSPOMNIENIA

G
Ł-
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Stężenie zanieczyszczenia powietrza pyłami PM 10 
z dnia 22. 8. 2019

Czeski Cieszyn 15,5
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„Głos” nale-
ży do Sto-
warzyszenia 
Dzienników 
Mniejszo-
ści Narodo-
wych i Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS

23 sierpnia na Rynku w Cieszynie ostatnia 
odsłona »Filmowego piątku«. Tym razem 
obraz »Zimna wojna«. Początek o 21.30.

Dnia 23 sierpnia 2019 obchodzą Złote Gody 

państwo MAŁGORZATA i ANDRZEJ WYGRYSOWIE 
z Olbrachcic

Z tej okazji dużo zdrowia, miłości i mnóstwo dalszych wspólnie spędzo-
nych chwil życzą córki z rodzinami. GŁ-494

W dniu 23 sierpnia 2019 obchodziłby swe 100. urodziny 
nasz Kochany Starzik

śp. LUDWIK KŁODA
z Łąk

O chwilę wspomnień prosi córka z rodziną.
 GŁ-422

Dnia 22 sierpnia 2019 minęła 18. bolesna rocznica tra-
gicznej śmierci naszego Ukochanego Syna i Braciszka

śp. JÓZEFA MALCHERA
z Olbrachcic

Zaś 14. 5. ochodziłby swoje 54. urodziny. Z miłością 
wspominają Ojciec, Siostry i Znajomi.
 AD-032

Z miłością i wdzięcznością pamiętamy o tych, 
których nie ma już wśród nas, 
a tak wiele dla nas znaczyli. 

26 sierpnia minie 10. rocznica, kiedy 
odeszła od nas na zawsze nasza Ko-
chana 

śp. WANDA SIKOROWA
z domu Kral, z Trzyńca

12 listopada przypomnimy sobie rów-
nież 20. rocznicę śmierci Jej Mamusi

śp. ZUZANNY KRALOWEJ
z domu Klus

Nie zapomnimy.  GŁ-504

Mija już 40. rocznica śmierci naszego Kochanego i Nie-
zapomnianego Ojca, Dziadka i Teścia

śp. KAROLA WOŹNICY
Z miłością i szacunkiem wspomina córka Danuta z ro-
dziną.
 GŁ-503

PROGRAM TV

PIĄTEK 23 SIERPNIA 

TVC 1 
6.00 Mieszkanie to zabawa 6.20 Bana-
nowe rybki 6.59 Studio 6 9.00 Napisa-
ła: Morderstwo (s.) 9.55 Losy gwiazd 
10.50 Pawi król (bajka) 11.30 My z koń-
ca świata (s.) 12.00 Południowe wia-
domości 12.30 Rodzina Horaków (s.) 
13.20 Bajka 14.05 Sejf (film) 15.15 Losy 
gwiazd 16.10 Napisała: Morderstwo 
(s.) 17.00 13. komnata J. Šiklovej 17.30 
AZ kwiz 18.00 Wiadomości regionalne 
18.25 Kamera na szlaku 18.55 Progno-
za pogody, wiadomości, sport 20.00 
Śnieżny smok (bajka) 21.35 Wszystko-
-party 22.30 Poirot (s.) 23.25 Pasjans 
(film) 0.30 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Z kucharzem do-
okoła świata 9.25 Odkryte skarby 10.15 
Jak się żyje właścicielom psów 10.30 
Zátopek 11.25 Odkryte skarby 12.15 
Amerykańskie marzenie Roberta Ken-
nedy’ego 13.15 Historia płyty pamiątko-
wej 13.30 Film o filmie: Dinozaur 13.45 
Pod flagami międzynarodowych bata-
lionów 14.35 Najważniejsze operacje II 
wojny światowej 15.35 Kiusiu 16.30 Po-
dróż po Czechach 17.00 Tytani otchłani 
17.50 Cudowna planeta 18.45 Wieczo-
rynka 18.55 Dlaczego samoloty spadają 
19.50 Wiadomości w czeskim j. migo-
wym 20.00 Przełomy Missouri (film) 
22.10 Doskonały świat (film) 0.25 Od-
kryta mowa ciała 1.20 Okręt (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Uli-
ca (s.) 9.50 Policja kryminalna Anděl 
(s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Krok 
za krokiem (s.) 12.50 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 14.05 Detektyw 
Monk (s.) 15.55 Agenci NCIS (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o 
tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Męż-
czyźni w nadziei (film) 22.35 Punisher 
(film) 1.00 Detektyw Monk (s.). 
PRIMA 
6.05 Astro Boy (s. anim.) 6.30 My Little 
Pony (s. anim.) 7.15 M.A.S.H. (s.) 9.10 
Cztery syreny III (film) 11.10 Policja 
Hamburg (s.) 12.05 Południowe wia-
domości 12.15 Lekarz z gór (s.) 13.20 
Komisarz Rex (s.) 16.30 Popołudniowe 
wiadomości 16.50 Policja w akcji 17.50 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości 
19.55 Top Star 20.15 Słońce, siano, 
erotyka (film) 22.00 Gliniarz z Beverly 
Hills II (film) 0.05 Komisarz Rex (s.). 

SOBOTA 24 SIERPNIA 

TVC 1 
6.00 Śladami gwiazd 6.25 Kontrola 
wyrywkowa (film) 7.00 Czarcie harce 
(bajka) 8.20 Tajemnica łamigłówki (s.) 
8.50 Slovácko się nie sądzi (s.) 9.20 Ka-
mera na szlaku 9.50 Columbo (s.) 11.05 
Wszystko-party 12.00 Tydzień w regio-
nach 12.25 Nasze hobby 13.00 Wiado-
mości 13.05 Panienka z Wełtawy (baj-
ka) 14.00 Anusia i pan Pięciooki (bajka) 
14.50 Zajazd pod Kamiennym Stołem 
(film) 16.25 Powrót ognistych kobiet 
(film) 17.30 Poirot (s.) 18.25 Chłopaki w 
akcji 18.55 Prognoza pogody, wiadomo-
ści, sport 20.00 Wszystko-party 20.50 
Angelika wśród piratów (film) 22.15 In-
spektor Banks (s.) 23.50 Gustav Brom 
Big Band 0.50 Maneż Bolka Polívki. 
TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Hopsasa 6.20 Ava 
Riko Teo (s. anim.) 6.25 Masza i niedź-
wiedź 6.35 Nowości z natury 6.40 Ro-
dzina Rabatków (s. anim.) 7.05 Dzikie 

przygody Blinky Billa 7.20 Baranek 
Shaun 7.30 Studio Kolega 9.00 Rowero-
we włóczęgi 9.10 Folklorika 9.40 Ta na-
sza kapela 10.10 Red Arrows 11.10 Wy-
jątkowe projekty 12.00 Ostatni łowcy 
w Ekwadorze 12.55 Algieria 14.25 Czar 
Afryki 15.10 Lew w sercu 16.10 Niesa-
mowity świat domowych futrzaków 
16.55 Cudowna planeta 17.50 Kamera 
w podróży 18.45 Wieczorynka 18.55 
Podróż po Czechach 19.25 O nauce i 
naukowcach 19.50 Wiadomości w cze-
skim j. migowym 20.00 Bardzo długie 
zaręczyny (film) 22.15 Przyjęcie (film) 
23.50 Fidels (film). 
NOVA 
7.25 Tom & Jerry Show (s. anim.) 7.45 
Gwiazdy dukaty (bajka) 9.00 Mama 
na obcasach (film) 11.15 Dzwoń do TV 
Nova 11.55 Akademia policyjna VII: Mi-
sja w Moskwie (film) 13.30 Zamieńmy 
się żonami 14.55 To skomplikowane 
(film) 17.20 Sposób na teściową (film) 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Wonder Woman (film) 23.00 Jestem 
legendą (film) 0.50 Akademia Policyjna 
VII: Misja w Moskwie (film). 
PRIMA 
6.25 Astro Boy (s. anim.) 6.50 My Little 
Pony (s. anim.) 7.10 M.A.S.H. (s.) 8.55 
Auto Salon 10.05 Bikesalon 10.35 Ko-
chamy Czechy 12.25 Król Króli (film) 
14.30 Dirty Dancing (film) 16.45 Win-
netou III: Ostatnia walka (film) 18.55 
Wiadomości 19.55 Top Star 20.15 Hob-
bit: Bitwa Pięciu Armii (film) 23.15 Ro-
nin (film) 1.45 Rosa: Miłość bez uprze-
dzeń (film). 

NIEDZIELA 25 SIERPNIA 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.30 O 
białej łani (bajka) 6.55 Zajazd pod Ka-
miennym Stołem (film) 8.35 Wszyst-
ko, co lubię latem 9.00 Uśmiechy Evy 
Pilarovej 9.45 Kalendarium 10.00 Ka-
mera na szlaku 10.30 Obiektyw 11.00 
Grzechy dla ojca Knoxa (s.) 12.00 Py-
tania Václava Moravca 13.00 Wiado-
mości 13.05 Światełka z bagien (bajka) 
14.00 Kiedy zostanę królową (bajka) 
14.40 Weronika. Mów mi Nika (film) 
15.50 Dobra Woda (s.) 17.20 Schyłek 
lata (film) 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.00 Pod jednym 
dachem (s.) 21.35 Kostka Rubika (film) 
23.00 Inspektor Banks (s.). 
TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Hopsasa 6.20 Ava 
Riko Teo (s anim.) 6.25 Masza i niedź-
wiedź 6.35 Nowości z natury 6.40 Ro-
dzina Rabatków (s. anim.) 7.05 Dzikie 
przygody Blinky Billa 7.20 Baranek 
Shaun 7.30 Studio Kolega 9.00 Czecho-
słowacki tygodnik filmowy 9.15 Poszu-
kiwania czasu utraconego 9.35 Film o 
filmie Dinozaur 9.45 Przegrany bitwy 
Hitlera 10.40 Bitwa o Okinawę w kolo-
rze 11.35 Nieznani bohaterowie 12.25 
Słowo na niedzielę 12.35 Magazyn re-
ligijny 13.05 Królestwo natury 13.35 Z 
kucharzem dookoła świata 14.30 Wi-
nogrodnik roku 15.25 Tytani otchłani 
16.15 Odkryte skarby 17.00 Życie na 
Ziemi 17.50 Góry Wu Tang 18.45 Wie-
czorynka 19.00 O nauce i naukowcach 
19.20 Ciekawostki z regionów 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Siedmiu ludzi do zabicia (film) 
21.25 Jak bumerang (film) 23.05 Pakt 
Ribbentrop-Mołotow 0.45 Rząd (s.). 
NOVA 
5.55 Psi patrol (s. anim.) 6.50 Looney 
Tunes Show (s. anim.) 7.40 Tom i Jer-
ry Show (s. anim.) 8.00 Stańcowane 
pantofelki (bajka) 9.15 Super tata (film) 

11.00 Czarodziejska sakiewka (bajka) 
12.50 Dziewczyna czy chłopak? (film) 
15.00 Hultajska piątka (film) 16.35 Z 
piekła szczęście II (film) 18.50 Gospoda 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Policja Modrava (s.) 21.40 Milada 
(film) 23.55 Dziewczyna czy chłopak? 
(film) 2.00 Kochanki (s.). 
PRIMA 
6.15 Astro Boy (s. anim.) 6.40 My Little 
Pony (s. anim.) 7.10 M.A.S.H. (s.) 8.10 
Świat ogarnięty wojną 9.25 Jankes i 
Dama (s.) 10.25 Mama ogarnia wszyst-
ko 10.55 Jak zbudować marzenie 12.10 
Poradnik domowy 13.00 Poradnik Ládi 
Hruški 13.45 Za jakie grzechy, dobry 
Boże? (film) 15.50 Hobbit: Bitwa Pięciu 
Armii (film) 18.55 Wiadomości 19.55 
Top Star 20.15 Czeska Miss i Miss Uni-
verse Słowacji 2019 (transmisja) 22.25 
Sherlock (s.) 0.25 1890 (s.). 

PONIEDZIAŁEK 26 SIERPNIA 

TVC 1 
6.00 Bajka 6.45 Fortepian 6.59 Studio 
6 9.00 Napisała: Morderstwo (s.) 9.50 
Slovácko się nie sądzi (s.) 10.25 We-
ronika. Mów mi Nika (film) 11.30 My 
z końca świata (s.) 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 Rodzina Horaków 
(s.) 13.20 Listy miłosne 13.40 Powrót 
ognistych kobiet (film) 14.45 Kostka 
Rubika (film) 16.10 Napisała: Morder-
stwo (s.) 17.00 Podróżomania 17.30 
AZ kwiz 18.00 Wiadomości regional-
ne 18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.00 Grzeszni ludzie miasta Pragi (s.) 
20.55 Pod jednym dachem (s.) 21.45 
Reporterzy TVC 22.25 Kryminolog (s.) 
23.25 Taggart (s.). 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Kamera w po-
dróży 9.25 Wyjątkowe projekty 10.15 
Tytani otchłani 11.15 Magazyn reli-
gijny 11.45 Czechosłowacki tygodnik 
filmowy 12.00 Ukradkowa kontrrewo-
lucja w Semilach 12.30 Bałtycka droga 
wolności 13.30 Tajemnice ukryte pod 
powierzchnią 14.00 Kosmiczne wra-
ki, zagrożenie na orbicie 15.00 Bitwa o 
Okinawę w kolorze 15.50 Tysiące sma-
ków ulicy 16.40 Hiroszima, przegrana 
Stalina 17.30 Niesamowity świat domo-
wych futrzaków 18.15 Nasze tradycje 
18.45 Wieczorynka 18.55 Strawa dla 
duszy i ciała 19.20 Bohemia Incognita 
19.50 Wiadomości w czeskim j. migo-
wym 20.00 Grease (film) 21.55 Fanfa-
ron (film) 23.40 Siedmiu ludzi do zabi-
cia (film) 1.00 Fidel (film). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica (s.) 
9.45 Policja Modrava (s.) 11.00 Co o tym 
sądzą Czesi 12.00 Południowe wiado-
mości 12.25 Krok za krokiem (s.) 12.50 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
14.05 Detektyw Monk (s.) 15.55 Agenci 
NCIS (s.) 16.57 Popołudniowe wiado-
mości 17.25 Co o tym sądzą Czesi 18.25 
Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, po-
goda 20.20 Spece (s.) 22.25 Zabójcza 
broń (s.) 23.20 Bez śladu (s.). 
PRIMA 
6.15 Astro Boy (s. anim.) 6.40 My Little 
Pony (s. anim.) 7.20 M.A.S.H. (s.) 9.20 
Policja w akcji 10.20 Serce nie sługa 
(film) 12.10 Południowe wiadomości 
12.25 Policja Hamburg (s.) 13.25 Lekarz 
z gór (s.) 14.25 Komisarz Rex (s.) 16.30 
Popołudniowe wiadomości 16.50 Poli-
cja w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości 19.55 Top Star 20.15 Błę-
kitny kod (s.) 21.35 Skarby ze strychu 
22.40 Jak zbudować marzenie 23.45 
Policja w akcji 0.45 Komisarz Rex (s.). 

WALUTY

BENZYNA

Ceny paliw na stacjach  
z dnia 22. 8. 2019

 Bielsko-Biała, CH Auchan
E95  4,96 zł
ON  4,96 zł
LPG 1,92 zł

 Cieszyn, Circle K
E95  5,03 zł
ON  4,95 zł
LPG 2,19 zł

 Cieszyn, Shell
E95  5,01 zł
ON  4,93 zł

 Zebrzydowice, Orlen
E95  5,08 zł  
ON  4,93 zł

 Czeski Cieszyn, Shell
E95  31,30 kc  
ON  30,70 kc  (szb)

Kursy walut w kantorach  
z dnia 22. 8. 2019

Cieszyn, ul. Zamkowa
  kupno sprzedaż
CZK  0,164 0,167
EUR  4,310 4,380
USD  3,880 3,950

Bielsko-Biała, CH Auchan
  kupno sprzedaż
CZK  0,166 0,172
EUR  4,310 4,410
USD  3,880 3,980

 Czeski Cieszyn, dworzec
  kupno sprzedaż
PLN 5,900 6,060
EUR 25,400 26,200
USD 22,800 23,600

Konkurs psich piękności
Macie w domu pieska? Wcale nie 
musi być rasowy, kundelki są tak 
samo miłe i sympatyczne. W sobotę 
31 sierpnia w kompleksie szkolnym 
w Bystrzycy (przed basenem) od-
będzie się kolejna edycja „Hafiady” 
– konkursu dla psów i ich właścicieli. 
Najwyższy czas na zgłoszenie udziału. 
Zgłoszenia przyjmowane są drogą 
elektroniczną do 25 bm., lecz w nie-
których dyscyplinach może już nie 
być wolnych miejsc. 

Na czworonogi i ich opiekunów 
czeka szereg zabawnych konkurencji. 
Dla dzieci przygotowano konkurs po-
słuszeństwa psów, podzielony na kilka 
kategorii wiekowych. Będzie ponadto 
konkurs na najbardziej sympatycz-
nego kundla, TOP psów rasowych, 
„hafibój nowoczesny” składający się z 
pięciu dyscyplin i – oczywiście – kon-
kurs Grand Prix. 
Impreza rozpocznie się o godz. 9.00, 
rejestracja już o 7.30.  (dc)

POLECAMY
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• Dziś do naszej zabawy dołączył pan 
Nicolas Tomáš Hejsek. Przysłał nam 
aktualną fotografię tunelu w Mostach 
koło Jabłonkowa, którego archiwal-
ne ujęcie zamieściliśmy w »Głosie« 
9 sierpnia. 
Dziękujemy za współpracę!

WEHIKUŁ CZASU

P O S T  S C R I P T U M 
UŚMIECHNIJ SIĘ

Tak było...

...tak jest

KRZYŻÓWKA

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie 
rozlosowana książka. Rozwiązania prosimy wysyłać 

na e-mail: info@glos.live. Termin upływa w środę 4 września. 
Nagrodę książkową za poprawne rozwiązanie zadania z 9 sierpnia 
otrzymuje Stanisław Wolny z Gródka. Autorem dzisiejszej 
krzyżówki jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie krzyżówki kombinowanej z 9 sierpnia: 
TAK MÓWI ON, A NIE ONA
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POZIOMO: 1. francuski policjant 6. wiosenna wycieczka za mia-
sto, piknik 10. lichy statek 11. małe bajoro 12. imię Zylskiej lub 
Urbańskiej 13. japońska sztuka walki wręcz 14. odejście marszem 
18. linia na mapie pogody 22. szczyt w Beskidzie Małym i Beski-
dzie Żywieckiem 25. inaczej mięsień 26. ... Płaczu w Jerozolimie 
27. błazen, klaun, pajac 28. osobnik powstały ze skrzyżowania 
dwóch genetycznie różnych osobników, mieszaniec 29. nie-
wielkie pasmo górskie w środkowej Grecji 30. niewielka kabina 
34. antonim porządku 37. słabnięcie, tracenie przytomności 
41. składnik czekolady 42. oddział zbrojny organizacji 43. stołek 
w kuchni 44. element w zawieszeniu pojazdu łagodzący wstrząsy 
45. wodospad na granicy Kanady i USA 46. pustynia w Chile.

PIONOWO: 1. z niego Bóg stworzył kobietę 2. dzierżawa lokalu 
3. drobna moneta Islandii 4. nowożeńcy lub młode pokole-
nie 5. Pitar, staroindyjski bóg utożsamiany z greckim Zeusem 
6. francuska bogata rezydencja wiejska 7. nazajutrz 8. bywa bez-
ludna 9. meksykańska roślina kolczasta 15. piłkarska jedenastka 
16. mieszkanka Ankary 17. zrzutka, kwesta, zbiórka 19. choroba 
kosmówki 20. archaiczny włoski instrument dęty 21. rodzaj tre-
ningowej walki w judo 23. popularne pieczywo 24. nawałnica, 
gwałtowna burza 31. stolica Turcji 32. forma rozliczeń bezgo-
tówkowych 33. Dawniej matka chrzestna 34. instrument dobo-
sza 35. pies-kosmonauta 36. zimowe legowisko niedźwiedzia 
38. państwo ze stolicą w Trypolisie 39. reguła, zasada, standard 
40. bydgoska wytwórnia sprzętu audio.

Wyrazy trudne lub mniej znane: AURAR, BUISINE, DJAUSZ, 
ELTRA, MANOIR, RANDORI.

Rozwiązaniem dodatkowym krzyżówki jest fraszka Jana Sztaudyngera (ur. 28 kwietnia 1904 w Krakowie, 
zm. 12 września 1970 tamże) – polskiego poety, fraszkopisarza, satyryka, teoretyka lalkarstwa i tłumacza.
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